หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หลักการมัคคุเทศก์
ให้ ผ ู ้ เ ข้ า รับ การฝึก อบรมศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ใ นหน่ว ยการเรี ยนรู ้ ท ี่ 1 นี ้ และเมื ่ อ ศึ ก ษาจบ ผู ้ เ ข้ ารับ
การฝึกอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญของหลักการมัคคุเทศก์ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ กันดีว่า “การท่องเที่ยว” มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อหลายๆ ประเทศทั่ว โลก
โดยเฉพาะประเทศไทย “การท่องเที่ยว” ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินตราให้แก่ประเทศและสามารถทำ
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นอย่างมาก เช่น การสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันทางการท่องเที่ยว
ในตลาดโลก และความผันผวนทางเศรษฐกิจและทางการเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่อ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนจึงควรร่วมมือร่วมใจกันวางรากฐานการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษา
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว และการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวในระยะยาว เพื่อรักษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในรูปแบบที่ยั่งยืน
ต่อไป และความที่ประเทศไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคทำให้ประเทศไทยเป็น
หนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาชื่นชมความงามของทรัพยากรธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยว
และเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้อาชีพมัคคุเทศก์กลายเป็นอาชีพที่สำคัญด้านการท่องเที่ยว เพราะในทาง
ปฏิบัติมัคคุเทศก์ถือเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวให้ความไว้ใจมากที่สุด ซึ่งส่งผลกับความ
ประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยวได้ และมัคคุเทศก์ยังถือเป็นตัวแทนของประเทศที่นอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้นำ
ในการเดินทางท่องเที่ยวแล้วยังต้องเป็น ผู้ที่มีความรอบรู้ทั้งข้อมูล ที่ให้กับนักท่องเที่ยว และต้องมีความรู้ใน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนเป็นอย่างดี เพราะจะทำให้การนำเที่ยวประสบความสำเร็จและไม่มีความผิดพลาด
เกิดขึ้น และคุณสมบัติที่จะขาดไม่ได้คือต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับนักท่องเที่ยวได้ เพราะ
นักท่องเที่ยวก็คาดหวังว่ามัคคุเทศก์จะสามารถดูแลให้บริการและให้ความรู้ได้ในทุกกรณี
ความสำคัญของมัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์หรือไกด์มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจากประวัติศาสตร์ที่ได้มีการศึกษา
ค้นคว้าก็อาจกล่าวได้ว่า “มัคคุเทศก์” เป็นอาชีพหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาอาชีพต่าง ๆ ของโลก เพราะมนุษย์เริ่ม
มีการท่องเที่ยวหรือการเดินทางมาเป็นเวลาช้านาน สมัยแรกเริ่มมีผู้กล่าวถึงมัคคุเทศก์ในการเป็นผู้นำเที่ยวหรือ
ผู้นำทาง ได้แก่ “ผู้เบิกทาง” (Pathfinders)
มัคคุเทศก์นับว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญที่มตี ่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ต่อสังคมวัฒนธรรม ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ต่อนักท่องเที่ยว เป็นผู้ชี้แนะอธิบายสิ่ง
ต่าง ๆ สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างนักท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ตอบคำถามทุกอย่างที่นักท่องเที่ยว
สงสั ย อยากรู้ ตลอดจนทำหน้ า ที ่ เ ป็ น ผู ้ อ ำนวยความสะดวกในการเดิ นทางท่ อ งเที ่ ยวให้ น ั ก ท่ อ งเที่ ยวได้รับ
ความสะดวกสบายอุ่นใจ และป้องกันดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลุล่วงด้วยดี
มัคคุเทศก์เป็น เหมือนทูตทางวัฒ นธรรมของประเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้นำชมแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง
การอธิ บ ายเรื ่ อ งราวต่ า ง ๆ ทั ้ ง ด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ประเพณี วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ศาสนา การเมื อ ง และสถาบั น
พระมหากษัตริย์ ดังนั้นอาชีพมัคคุเทศก์จึงต้องมีความรอบรู้ที่ถูกต้องในเรื่องราวต่าง ๆ ในทุกด้าน
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บทบาทของมัคคุเทศก์
ในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์นั้น จะต้องมีการแสดงออกได้ในหลายบทบาท ที่สำคัญได้แก่ บทบาทครู
บทบาทนักจิตวิทยา บทบาทนักแสดง บทบาทนักการทูต
1. บทบาทครูหรือนักวิชาการ (Teacher Impersonate)
เพราะต้องทำหน้าที่อธิบายเรื่องราวความเป็นมาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สภาพ
ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจและควรทราบ พร้อมทั้งสามารถตอบคำถามจาก
นักท่องเที่ยวได้ มัคคุเทศก์จึงต้องมีความรู้ในเนื้อหาที่หลากหลาย และต้องมีวิธีถ่ายทอดแบบเข้าใจง่ายและ
มีประสิทธิภาพ แต่มัคคุเทศก์ไม่ใช่ครูจริง ๆ จึงต้องพึงระวังในการใช้คำพูดด้วย
2. บทบาทนักจิตวิทยา (Psychologist Impersonate)
มัคคุเทศก์ต้องรู้จัการใช้จิตวิทยาในการทำงานเพื่อดูความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าต้องการหรือให้ความ
สนใจในเรื่องใด ซึ่งความต้องการจะมีความแตกต่างกันไปตาม วัย ฐานะ พื้นฐานความรู้ เพศ อาชีพ ฯลฯ ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคน เช่นบางกลุ่มอาจไม่สนใจประวัติศาสตร์หรือข้อมูลที่เป็นวิ ชาการมากนัก แต่สนใจเรื่องที่
สนุกสนานและสร้างความบันเทิง แต่บางกลุ่มก็อาจจะต้องการความรู้ท างด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
อย่างลึกซึ้ง แต่ไม่ชอบความสนุกหรือเสียงดังอึกทึก ดังนั้นมัคคุเทศก์ จึงต้องค้นหาความลงตัวของแต่ละคนให้เจอ
โดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยานั่นคือการพูด โดยที่ควรต้องรู้ว่าคนฟังสนใจฟังเรื่องอะไร หรือควรพูดอย่างไรให้น่าสนใจ
นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีความสนใจที่แตกต่างกัน มัคคุเทศก์จึงควรที่จะสังเกตการตอบสนองการฟังและปรับการพูด
ให้เหมาะสมน่าสนใจตลอดเวลา
3. บทบาทนักแสดง (Actor Impersonate)
ในบางครั้งมัคคุเทศก์จำเป็นต้องแสดงบทบาทนักแสดง เพื่อสร้างบรรยากาศในการนำเที่ยวให้มีความ
สนุกสนาน มีเสียงหัวเราะ และมีชีวิตชีวา
4. บทบาทนักการทูต (Diplomat Impersonate)
ในบทบาทนีม้ ัคคุเทศก์เปรียบเหมือนผู้สื่อสารที่ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศหรือท้องถิ่นของ
ตนเองให้นักท่องเที่ยวได้ฟัง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียง และเสนอภาพลักษณ์ที่ดี สิ่งที่ไม่ควรพูดถึงคือ เรื่อง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
5. บทบาทของผู้นำ (Leader Impersonate)
มีความสามารถในการนำและควบคุมกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เดินทางและท่องเที่ยวเป็นไปตามรายการนำเที่ยว
6. บทบาทของนักอนุรักษ์ (Conservationist Impersonate)
มีความรับผิดชอบและเป็น แบบอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และสามารถทำให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้
7. บทบาทของผู้ประสานงาน (Collaborator Impersonate)
มีห น้าที่ส ร้างความเข้ าใจในวิถ ีช ีว ิต ประเพณี และวัฒ นธรรม โดยสามารถประสานความรู ้ส ึ ก ของ
นักท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
8. บทบาทของเจ้าบ้าน (Host Impersonate)
ให้การต้อนรับ เอาใจใส่นักท่องเที่ยว พยายามสร้างความสนุกสนาน และเป็นกันเองกับนักท่องเที่ยว
รู้ปัญหา ความต้องการ และเต็มใจให้คำแนะนำอย่างเต็มใจ
9. บทบาทของนักสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว (Communicators Impersonate)
เล่าเรื่องราวต่าง ๆ อย่างถูกต้องและมีทักษะ แปล รวมถึงสื่อสารให้ถูกต้อง
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คุณสมบัติการเป็นมัคคุเทศก์
1. มีใจรักการให้บริการ
2. มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
3. มีจรรยาบรรณ และศรัทธาต่ออาชีพ
4. มีความจริงใจต่อนักท่องเที่ยว และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
5. รู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีแต่ละท้องถิ่น
6. มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี
7. มีศิลปะในการพูด และการบริการ
8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้มแข็ง สุภาพ อ่อนโยน
9. มีความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี
บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์
ลักษณะงานของมัคคุเทศก์
1. นำเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
2. มัคคุเทศก์เป็นผู้เผยแพร่ภาพพจน์
3. เป็นตัวกลางในการประสานงานกับภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น
4. มีส่วนร่วมในการเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
5. ดูแลให้การบริการนักท่องเที่ยว
6. อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดรายการนำเที่ยว
7. นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
8. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ
9. ดูแลเรื่องอาหาร ความปลอดภัย สร้างความบันเทิง และความสุขให้แก่นักท่องเที่ยว
มารยาทและการวางตัวขณะปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์
1. มัคคุเทศก์ต้องผสมผสานระหว่างมารยาทไทย และ ควรเน้นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ไทยให้ เกิดความ
ประทับใจ
2. พูดจาสุภาพ น้ำเสียง และไม่ใช่คำหยาบ
3. ไม่พูดคุยเรื่องส่วนตัวให้นักท่องเที่ยวฟัง เพื่อขอความเห็นอกเห็นใจ
4. ให้ปฏิบัติในการพูดกับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มอย่างเท่าเทียม
5. ปฏิบัติตนให้นักท่องเที่ยวเกิดความไว้วางใจ หน้าเชื่อถือ
6. ไม่แสดงความสนิทสนมกับนักท่องเที่ยวจนเกินสมควร โดยเฉพาะในด้านชู้สาว
มารยาทและการวางตัวของมัคคุเทศก์
ข้อควรกระทำ
1.รักษาความสะอาด และสุขนิสัยส่วนตัว
2.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
3.มีกิริยา มารยาท สุภาพนุ่มนวล
4.แสดงความเอาใจใส่ ต่อนักท่องเที่ยวทุกคนในกลุ่ม
5.ยิ้มแย้มแจ่มใสขณะปฏิบัติงาน
6.ตรงต่อเวลาในทุกกรณี
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ข้อไม่ควรกระทำ
1.ไม่ทะเลาะกับนักท่องเที่ยวทุกกรณี
2.เลือกดูแลนักท่องเที่ยว เฉพาะกลุ่มที่เราชอบ
3.เอาเรื่องส่วนตัวเล่าให้นักท่องเที่ยวฟัง
4.หวังผลประโยชน์จากร้านค้าที่นำนักท่องเที่ยวไปซื้อจนนักท่องเที่ยวเสียผลประโยชน์
เทคนิคการพากย์ทัวร์
1. ศึกษาข้อมูลในโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้รับมอบหมาย
2. ต้องรู้และเข้าใจ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
3. ใช้ภาษาง่ายๆ ในการพูดบรรยาย เป็นธรรมชาติ
4. เสียงดังฟังชัด น้ำเสียงน่าฟัง สุภาพ ไม่หยาบคาย
5. ลักษณะท่ายืนพากย์ทัวร์ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์มีบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด และ
เป็นตัวแทนของประเทศ เปรียบเสมือน ทูตวัฒนธรรม เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณ และภาพพจน์ของ
ผู้ประกอบอาชีพเดียวกัน ตลอดจนชื่อเสียงของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพมัคคุเทศก์
1. เทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2. เลื่อมใสการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
3. ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น
4. มีความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย อุทิศเวลาของตน โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ไม่ละทิ้งหน้าที่
5. รักษาชื่อเสียงของตน โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
6. พึงมีทัศนคติ พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ คุณวุฒิ คุณธรรม และทักษะในการปฏิบัติงาน
7. พึงเป็น แบบอย่างในการอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน ทั้งทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม
8. ถือปฏิบัติตามคำสั่ง กฎ ระเบียบแบบแผน ของสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง ตลอดจนระเบียบของทาง
ราชการ
มารยาทและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
1. แต่งกายเหมาะสม
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
2. ตรงต่อเวลา
5. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นผู้นำ
3. มีกริยา มารยาทสุภาพ
6. เอาใจใส่ ไม่ทะเลาะกับนักท่องเที่ยว
----------------------------------------------------------
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาองค์ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นี้ และเมื่อศึกษาจบ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและ
หลักการสื่อสาร พร้อมทั้งตัวอย่าง คำกล่าวทักทาย และบทสนทนาต่าง ๆ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเจริญก้าวหน้าไปมาก ทำให้การสื่อสารกลายเป็นปัจจัยสำคัญของ
อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความแตกต่างในการ
รับรู้ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ดังนั้นองค์กรด้านการท่องเที่ยวและชุมชนจึงควรที่จะหันมาให้ความสนใจ
ในเรื่องการสื่อสารตราสินค้า และพฤติกรรมในการให้บริการเป็นเรื่องสำคัญ เพราะต้องการให้ลูกค้าสามารถจดจำ
และประทับใจในการเลือกใช้บริการ โดยมีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและมีการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยมีการอบรมในเรื่องของพฤติกรรมที่เหมาะสมและมาตรฐานในการทำงาน เพราะตัวชี้วัดในการ
ทำงานคือความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับชุมชนหรือองค์กรด้านการ
ท่องเที่ยวทำให้ประสบความสำเร็จ
ความหมายของการสื่อสาร
การสื ่ อ สาร (Communications) เป็ น คำที ่ ม ี ร ากศั พ ท์ จ ากภาษาลาติ น ว่ า “Communis” หมายถึ ง
ความเหมือนกัน พร้อมกัน หรือ ร่วมกัน (Common) คือเมื่อมีการสื่อสารระหว่างกันเกิดขึ้น ก็จะมีความพยายาม
ที่จ ะสร้างความรับ รู้พร้อมกันหรือร่ว มกัน ทั้งในด้านความคิด เรื่องราว ทัศนคติ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมไปถึงจัดสร้างระบบที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน
การสื่อสาร (Communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์
ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็นการพูด การเขียน สัญลักษณ์ อื่นใด
การแสดงหรือการจัดกิจ กรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื ่อสารที่แ ตกต่างกัน ไปตาม
ความเหมาะสม หรือความจำเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็น ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล
ความสำคัญของการสื่อสาร
การสื่อสารมีความสำคัญดังนี้
1. การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ไม่มีใครที่จะดำรงชีว ิต ได้
โดยปราศจากการสื่อสาร ทุกสาขาอาชีพก็ต้องใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงาน การทำธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะสังคม
มนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา พัฒนาการทางสังคม จึงดำเนินไปพร้อม ๆ กับพัฒนาการ
ทางการสื่อสาร
2. การสื่อสารก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและสังคม ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างคนในสังคม ช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี สะท้อนให้เห็นภาพความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน
ช่วยธำรงสังคมให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
3. การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าทั้งตัวบุคคลและสังคม การพัฒนา
ทางสังคมในด้านคุณธรรม จริยธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ รวมทั้งศาสตร์ในการสื่อสาร จำเป็น
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ต้ อ งพั ฒ นาอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั ้ ง การสื ่ อ สารเป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของมนุ ษ ย์ แ ละพั ฒ นา
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform)
2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Education)
3. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please of Entertain)
4. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade)
5. เพื่อเรียนรู้ (Learn)
6. เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide)
องค์ประกอบของการสื่อสาร (S-M-C-R)
1. ผู้ส่งสาร (Sender or Source) หมายถึงแหล่ง หรือผู้ที่นำข่าวสาร เรื่องราว แนวคิด องค์ความรู้ หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังผู้รับ โดยการใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ภาษา โทรศัพท์ ฯลฯ
2. สาร (Message) หมายถึง เนื้อหา หรือเรื่องราวที่ถูกส่งออกมา เช่น ความรู้ ความคิด ข่าวสาร ข้อเขียน
ฯลฯ เพื่อให้ผู้รับรับข้อมูลเหล่านั้น
3. สื่อหรือช่องทางในการนำสาร (Channel or Media) หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยถ่ายทอดแนวคิด เรื่องราว
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้ส่งต้องการส่งไปให้ถึงผู้รับ สื่อส่วนมากที่ใช้กันมากที่สุด คือ ภาษาพูดที่ใช้เสียงเป็นตัว
สื่อ หรือเวลาเขียนและอ่านหนังสือสื่อที่ใช้ก็คือภาษาเขียนหรือถ้าสื่อสารกับคนใบ้สื่อที่ใช้คือภาษามือ
นอกจากนี้ยังมีสื่อที่เป็นอุปกรณ์ เช่น วิทยุ โทรทัศฯ สื่อสิ่งพิมพ์ รูปภาพ เพื่อเป็นสื่อหรือช่องทาง ในการ
สื่อความหมายได้
4. ผู ้ ร ั บ สารหรื อ กลุ ่ ม เป้า หมาย (Receiver or Target Audience) หมายถึ ง ผู ้ ร ั บเรื ่อ งราวจากผู้ส่ ง
โดยผู้รับอาจเป็นบุคคล กลุ่มคน
หลักการสื่อสาร (7C's model for communication)
C1- Complete มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
การสื่อสารที่ดี สารที่ส่งควรมีความครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน ที่จะส่งออกไปยังผู้รับสาร เพื่อให้เข้าใจ
จุดมุ่งหมายของการสื่อสารตรงกัน การสื่อสารที่สมบูรณ์จะช่วยให้ :
- ช่วยให้ทุกคนเห็นเป้าหมายและทิศทางการเติบโตในทางเดียวกัน
- ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่สำคัญขาดหายและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการถ่ายทอด
ข้อความพิเศษหากการสื่อสารเสร็จสมบูรณ์
- การสื่อสารที่สมบูรณ์จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ของผู้รับสาร
- การสื่อสารที่สมบูรณ์จะช่วยในการตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยผู้รับสาร / ผู้อ่าน / ผู้รับข้อความตามที่ได้รับ
ข้อมูลที่ต้องการและสำคัญทั้งหมด
C2 - Conciseness กระชับ
การสื่อสารที่ดีไม่จำเป็นจะต้องเขียนหรือพูดยาวๆหรือต้องปริมาณมาก ๆ แต่การสื่อสารที่ดีควรพูดหรือ
เขียนให้มีความสั้นกระชับ ลักษณะของการสื่อสารให้กระชับ เน้นเนื้อหาและข้อความที่สำคัญเป็นหลัก หลีกเลี่ยง
การใช้คำที่มากเกินไปโดยไม่มีความจำเป็น ข้อความที่กระชับไม่ซ้ำซ้อนกันจะช่วยให้ประหยัดเวลาและประหยัด
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งดึงดูดผู้รับสารได้มากขึ้น ไม่ยืดยาวน่าเบื่อ
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C3 - Consideration พินิจพิเคราะห์/เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
การสื่อสารที่ดี ต้องพิจารณา ถึงมุมมองของผู้รับสารในด้านความคิด ความเชื่อ ระดับการศึกษา พยายาม
ทำความเข้าใจผู้รับสาร ความต้องการ อารมณ์ และปัญหาของเขา เข้าไปนั่งในใจของผู้รับสาร แล้วปรับเปลี่ยน
ถ้อยคำให้เหมาะสมกับผู้รับสาร ซึ่งจะทำให้เกิดอารมณ์และปฏิกิริยาเชิงบวกกลับมา
C4 - Clarity ชัดเจน
การสื่อสารไม่ว่าจะด้วยการพูด การเขียน จะต้องเป็นการสื่อสารที่มีความชัดเจน เรียบง่าย เมื่อสื่อสาร
ออกไปแล้ว ผู้รับสารต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร ความชัดเจนในการสื่อสารมีคุณสมบัติดังนี้:
ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น ความชัดเจนและความคิดที่สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มความหมายของข้อความ เหมาะสม และเห็นเป็น
รูปธรรม
C5 - Concrete เป็นรูปธรรม
การสื่อสารแบบชัดเจนและเป็นรูปธรรม ด้วยข้อความประกอบด้วยข้อเท็จจริงและตัวเลขที่ชัดเจน ช่วย
เพิ่มความมั่นใจ ซึ่งจะทำให้ไม่ถูกตีความผิดๆ
C6 - Courtesy สุภาพ
การสื่อสารที่สุภาพ เป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการแสดงออกถึงความคิด และความรู้สึกของผู้ส่งสาร ที่จะถึง
ผู้รับสาร ดังนั้น จึงควรให้เคารพสิทธิของผู้รับสารที่จะได้สารที่ดี มีความสุภาพ โดยการคำนึงถึงมุมมองทั้งสองฝ่าย
รวมทั้งความรู้สึกของผู้รับข้อความด้วย
C7- Correct ถูกต้อง
ความถูกต้องเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารควรพิจารณา และตรวจสอบก่อนที่จะส่งสารออกไป ว่าสารที่ผู้ส่งสาร
ต้องการจะสื่อสารออกไป เป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องควรแก้ไขให้ถูกต้อง
ก่อนที่จะส่งสารออกไป ความถูกต้องของการสื่อสารหมายถึงไม่มีข้อผิดพลาดทั้งทางไวยกรณ์ในการสื่อสารและ
ข้อเท็จจริง การสื่อสารที่ถูกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- ข้อความถูกต้อง และใช้ในเวลาที่ถูก
- ใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม
- มีความแม่นยำและความถูกต้องของข้อเท็จจริงและตัวเลขที่ใช้ในข้อความ
หากการสื่อสารถูกต้องจะช่วยเพิ่มระดับความเชื่อมั่นของผู้รับสารได้
ทักษะการสื่อสาร
1. การฝึกการออกเสียงและการวางจังหวะการพูด
2. ศิลปะแห่งการสนทนา (การเลือกใช้ถ้อยคำในโอกาสต่าง ๆ)
3. ทักษะการฟังและมารยาทของผู้รับฟังที่ดี
4. การฝึกและเตรียมพูดต่อชุมชนเสมอ
คำกล่าวทักทาย (Greetings)
Hello แปลว่า “สวัสดีครับ/ค่ะ” คำนี้ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการได้ และใช้พูดกับคนที่ไม่สนิทหรือจะใช้
คำทักทายที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละวัน
Good morning
สวัสดีตอนเช้า, อรุณสวัสดิ์
Good afternoon
สวัสดีตอนบ่าย
Good evening
สวัสดีตอนเย็น
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เมื่อทักทายเสร็จ เราจะถามถึงทุกข์สุขอีกฝ่ายดังนี้
How are you?
How is it going?
How are you today?
How is everything?
How are you doing?
How are things?
How have you been?
How are things with you?
ทั้งหมดนี้มีความหมายว่า “คุณสบายดีไหมครับ/คะ” หรือ “เป็นอย่างไรบ้างครับ/คะ”
ซึ่งอีกฝ่ายจะตอบรับได้ดังนี้
I’m fine, thank you.
I’m well, thank you.
I’m doing well, thank you.
I’m very well, thank you for asking.
I’m doing fine, thank you for asking
ทั้งหมดนี้แปลว่า “ผม/ฉันสบายดีครับ/ค่ะ” หรือถ้าไม่ได้รู้สึกสบายดี เราอาจจะตอบได้ว่า
I’m not fine.
ผม/ฉันไม่ค่อยสบายครับ/ค่ะ
I’m not very well. I have a cold.
ผม/ฉันไม่สบายครับ/ค่ะ เป็นหวัด
It could be better.
ไม่ค่อยสบายครับ/ค่ะ
I’ve been better.
ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว (ผ่านช่วงแย่ๆ มา)
ฝ่ายที่ตอบรับก็ควรจะถามอีกฝ่ายกลับด้วยเพื่อเป็นมารยาท โดยถามได้ดังนี้
And you?
And yourself?
What about you?
How about you?
ทั้งหมดนี้แปลว่า “แล้วคุณล่ะครับ/คะ”
ตัวอย่างบทสนทนา
Example 1
A: Good morning.
B: Good morning. How are you doing?
A: I’m doing well, thank you for asking. What about you?
B: I’m very well, thank you.
Example 2
A: Good afternoon. How have you been lately?
B: Good afternoon. I’ve been fine, thank you. And you
A: I’ve been great, thank you.
Example 3
A: Good morning.
B: Hello. How are things with you?
A: Pretty good. Thank you. How about you?
B: I’m fine, thank you
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การแนะนำตัว (Introduce)
Let me introduce myself.
ขอแนะนำตัวเอง
May I introduce myself?
ขอแนะนำตัวเอง
I’m/My name’s ..........
ผมชื่อ..................
I come from ................
ฉันมาจาก............
I'm a student at ……...... College.
ฉันเป็นนักเรียนที่วิทยาลัย ….....
I study at …………… College.
ฉันเรียนอยู่ที่วิทยาลัย …............
I’m teaching at …………… College.
ฉันสอนอยู่ที่วิทยาลัย ….............
เมื่อแนะนำตัวเรียบร้อยแล้ว เราควรกล่าวอะไรเพื่อแสดงว่าเรายินดีที่ได้รู้จักเขา เช่น
“How do you do.” ใช้ในการทำความรู้จักกันครั้งแรก เมื่อฝ่ายหนึ่งกล่าวว่า “How do you do.” อีกฝ่ายต้อง
ตอบรับว่า “How do you do.” เช่นกัน
Nice to meet you.
ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ
Very nice to meet you.
ยินดีมาก ๆ เลยที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ
Glad to meet you.
ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ
Pleased to meet you.
ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ
It’s a pleasure to meet you.
ยินดีมาก ๆ ครับ/ค่ะ ที่ได้รู้จัก
ตัวอย่างบทสนทนา
Example 1
Harry: May I introduce myself? My name is Harry Wells.
Charlotte: My name is Charlotte Jackson. Pleased to meet you, Harry.
Harry: Pleased to meet you too, Charlotte.
Example 2
Jane: I’d like to introduce myself. My name is Jane Watts. I come from California. My
profession is an accountant.
Alice: My name is Alice Black. How do you do.
Jane: How do you do.
การเสนอตัวเข้าให้การช่วยเหลือ (Helper)
การเสนอความช่วยเหลือ สำนวนที่มักใช้ ได้แก่
Can I help you?
Would you like me to help you?
Let me help you with this.
Can I give you a hand?
การตอบรับความช่วยเหลือ
Thank you very much. You’re so kind.
Thanks. It’s very kind/nice of you.

มีอะไรให้ผมช่วยไหม
คุณอยากให้ฉันช่วยไหม
ขอให้ผมช่วยคุณเรื่องนี้เถอะ
ฉันขอช่วยคุณได้ไหม
ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย
ขอบคุณ คุณดีมากเลย
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ตัวอย่างบทสนทนา
Example
Tourist: Do you speak English?
You: Yes, how can I help you?
Tourist: Mm, well, I think we’re lost.
You: Where are you going?
Tourist: The Grand Palace.
You: Oh, that’s far. I’ll help you catch a taxi.
Tourist: Thank you.
-----------------------------------------------
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ความรู้พื้นฐานของพื้นที่ และพื้นที่ข้างเคียง
ให้ ผ ู ้ เ ข้ า รับ การฝึก อบรมศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ใ นหน่ว ยการเรี ยนรู ้ ท ี่ 3 นี ้ และเมื ่ อ ศึ ก ษาจบ ผู ้ เ ข้ ารับ
การฝึกอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และวิธีการเขียนพื้นที่และพื้นที่
ข้างเคียง
ทำไมลูกเสือมัคคุเทศก์จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียง
1. ลูกเสือมัคคุเทศก์สามารถอธิบายลักษณะภูมิศาสตร์ของสถานที่นั้น ๆ ได้
2. สามารถออกแผนที่สถานที่ท่องเที่ยวได้
3. สามารถพานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่นั้นได้ อย่างถูกต้อง
4. สามารถอธิบายเส้นทางท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวได้
ประเทศในอดีตนั้นยังไม่มีการรวมเป็นประเทศหรือแบ่งเป็นภูมิภาคอย่างเช่นปัจจุบัน ตั้ งแต่ในอดีตจะแบ่ง
การปกครองออกเป็นอาณาจักร หรือแบ่งตามความเข้มแข็งของผู้นำที่จะสามาถทำสงครามเพื่อที่จะขยายอาณา
เขตการปกครองออกไป ทำให้แต่ละพื้นที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ วัฒนธรรม หรือรูปแบบการใช้ชีวิตที่อาจจะ
เหมือนหรือแตกต่างกันไป ดังนั้นลูกเสือมัคคุเทศก์จึงควรที่จะทำการศึกษาเรื่องราวของพื้นที่ของตนเองและพื้นที่ที่
อยู่รอบ ๆ พื้นที่ของลูกเสือมัคคุเทศก์เอง เพื่อที่จะต่อยอดใช้ในการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ ได้มากขึ้น
สิ่งที่ลูกเสือมัคคุเทศก์ควรรู้ในเบื้องต้น ดังนี้
• ประวัติศาสตร์พื้นฐาน เช่น
➢ ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด
➢ ประวัติบุคคลสำคัญในจังหวัด
➢ นิทานพื้นถิ่น ตำนาน เรื่องราวเรื่องเล่า
• ภูมิศาสตร์พื้นถิ่น – ทางธรรมชาติ เช่น
➢ ดอยอ่างขาง
➢ ดอกพญาเสือโคร่ง ขุนช่างเคี่ยน
• แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น
➢ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
➢ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
• แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น
➢ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่
➢ หมู่บ้านชุมชนชนเผ่าชาวเขา
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ภาพตัวอย่างการวาดแผนที่แหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ใกล้เคียง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
จิตวิทยาการให้บริการสำหรับลูกเสือมัคคุเทศก์
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาองค์ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 นี้ และเมื่อศึกษาจบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของจิตวิทยาการบริการ หลักพื้นฐานของการบริการ วิธีการสร้าง
ความประทับใจนักท่องเที่ยว
ความหมาย
“จิตวิทยาการบริการ หมายถึง การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริการ และ
การจัดการระบบการบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ”
โดยผู้รับบริการในทีน่ ี้ คือนักท่องเที่ยวที่ลูกเสือมัคคุเทศก์จะต้องไปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
ลูกเสือมัคคุเทศก์ต้องเรียนรู้ความต้องการของนักท่องเที่ยวว่าต้องการหรือสนใจในเร่ืองอะไร ซึ่งความต้องการ
นั้ น จะมี ค วามแตกต่ า งกั น ไป ตามวั ย เพศ ฐานะ พื ้ น ความรู้ ฯลฯ ของ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วในแต่ ล ะคน แต่ ล ะคณะ
เช่น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจไม่ ส นใจประวัติศาสตร์ หรืออะไรที่เป็นวิชาการมากนัก แต่อาจจะสนใจเรื่ องราว
สนุกสนานบันเทิงมากกว่า ในทางตรงข้ามนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจต้องการความรู้ ในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
อย่างลึกซึ่ง แต่ไม่ชอบความสนุกสนานอึ กทึกครึกโครม ลูกเสือมัคคุเทศก์จึงต้องค้นหา ความต้องการ หาความลงตัว
ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละกลุ่มคณะให้เจอ ทัศนคติ เทคนิค ประกอบการเสริมในการให้บริการนักท่องเที่ยว
หลักพื้นฐานของการบริการ
1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Satisfaction) คือการให้บริการที่ดีต้องมีเป้าหมายอยู่ที่ นักท่องเที่ยว
เป็นสำคัญ
2. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว (Expectation) นักท่องเที่ยวมักคาดหวังการให้บริการที่รวดเร็วทันใจ
ตรงกับความต้องการของตนเอง
3. ความพร้อมในการบริการ (Readiness) ของลูกเสือมัคคุเทศก์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
4. ความมีคุณค่าของการบริการ (Value) คุณภาพการให้บริการที่ตรงไปตรงมา ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วย
ความพยายามที่จะทำให้นักท่องเที่ยวชอบ หรือ ถูกใจกับบริการที่ได้รับ
5. ความสนใจต่อการบริการ (Interest) ให้ความสนใจอย่างจริงใจต่อนักท่องเที่ยวทุกระดับ และยุติธรรมกับ
ทุกคน
6. ความมีไมตรีจิตในการบริการ (Courtesy) การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ยิ้มแย้มแจ่มใส สุภาพ อ่อนโยน
7. ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานบริการ (Efficiency) ต้องมีการวิจัย วางแผน ปรับปรุงกลยุทธ
ต่าง ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมากที่สุด ตรวจสอบปรับปรุงการให้บริการ
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การทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ พึงพอใจในการให้บริการ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวมี 2 แบบ
1. ความต้องการเชิงส่วนตัว ( Personal needs)
1.1 บริการที่เป็นมิตร
1.2 ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี
1.3 ได้รับเกียรติและยกย่อง
1.4 ได้รับความร่วมมือและคำาแนะนำ
1.5 ได้รับความเข้าอกเข้าใจ
2. ความต้องการเชิงปฏิบัติงาน ( Performance needs)
2.1 ขั้นตอนการบริการที่รวดเร็ว
2.2 วิธีการที่สะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ยุ่งยาก
2.3 มีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย
2.4 ความปลอดภัย ความมั่นคงและความถูกต้อง
2.5 เสนอทางเลือกหลากหลาย
2.6 การดำเนินงานมีมาตรฐาน
การสร้างความประทับใจ เมื่อพบกันครั้งแรก
1. แต่งกายเหมาะสม
2. ตรงต่อเวลา
3. มีกริยา มารยาทสุภาพ
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. กล่าวทักทาย
การทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ พึงพอใจการให้บริการในชุมชน ความประทับใจ ขณะปฏิบัติหน้าที่
1. ดูแลให้การบริการนักท่องเที่ยว
2. อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดรายการนำเที่ยว
3. นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
4. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้น ๆ
5. ดูแลเรื่องอาหาร ความปลอดภัย
6. สร้างความบันเทิง และความสุขให้แก่นักท่องเที่ยว
ทักษะที่จำเป็นของลูกเสือมัคคุเทศก์
การดูแลรูปลักษณ์ตนเอง
1. การรักษาสุขอนามัย
2. การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3. กินอาหารให้ถูกต้องและดูแลน้ำหนัก
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รูปลักษณ์
1. ใบหน้าและทรงผม
2. ฟัน
3. ผิว
4. ขนที่ไม่พึงปรารถนาและหนวดเครา
5. มือและเล็บเท้า
6. กลิ่นกาย
จิตวิทยาที่สำคัญของลุกเสือมัคคุเทศก์ คือการพูด ต้องรู้ว่านักท่องเที่ยวต้องการจะฟังเรื่องอะไร และจะเริ่มต้น
พูดอย่างไรให้นักท่องเที่ยวสนใจ ลูกเสือมัคคุเทศก์จึงต้องเลือกวิธิีการพูดให้เหมาะสมกับความสนใจของนักท่องเที่ยว
คอยสังเกตการตอบสนองการฟังจากนักท่องเที่ยว และปรับการพูดให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ถ้ามัคคุเทศก์ไม่มีจิตวิทยา
ในการพูดก็อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเบื่อหน่าย ทั้ง ๆ ที่ลูกเสือมัคคุเทศก์อาจจะมีความรู้ในเรื่องนั้นดีก็ได้
--------------------------------------------------------------------
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
กระบวนการค้นหาเรื่องราวเรื่องเล่าของท้องถิ่น และการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา
ให้ ผู้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ใ นหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 6 นี้ และเมื่ อ ศึ ก ษาจบ ผู้ เข้ า รั บ
การฝึกอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ประเภท กระบวนการค้นหาเรื่องราวเรื่องเล่ าของ
ท้องถิ่น วิธีการเขียนลำดับเรื่องราว
การท่องเที่ยวชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
นั้น ๆ โดยในแต่ละชุมชน หรือแต่ละแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีเรื่องราวความเป็นมาเป็นของตัวเอง ดังนั้นในการทำงาน
ของลู ก เสื อ มั ค คุ เทศก์ จึ งควรที่ จ ะเรี ย นรู้ วิ ธีก ารที่ จ ะสื บ ค้ น เรื่อ งราวเรื่อ งเล่ า หรือ ตำนานของท้ อ งถิ่ น โดยใช้
กระบวนการในด้านต่าง ๆ เพื่อกลั่นกรองเรื่องราวและบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ทั้งนี้ลูกเสือ
มัคคุเทศก์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นสื่อกลางเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำเสนอความเป็นตัวตน
ของชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับฟัง และเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างลูกเสือมัคคุเทศก์และ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ดั งนั้ น ลู ก เสื อ มั ค คุ เทศก์ ต้ อ งมี ค วามรู้ ข องท้ อ งถิ่ น มี ทั ก ษะ และมี ค วามชำนาญในการนำเสนอ
นอกจากนี้ ลู กเสื อมัคคุเทศก์ยั งสามารถสร้ างมูล ค่าให้ กับ ผลิ ตภั ณ ฑ์ ทางการท่องเที่ยวและสามารถสร้างความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ประเภทของเนื้อหาที่จะใช้ในการเล่าเรื่อง
1. ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ เช่น สถานที่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
2. ตำนาน เรื่องเล่า ความเชื่อ
3. ประเพณี วัฒนธรรม
4. ของกินในชุมชน
5. ของที่ระลึก
6. กิจกรรม D. I.Y. (DO IT BY YOURSELF)
กระบวนการในการค้นหาและรวบรวมข้อมูล
1. การจดบันทึก
2. การถ่ายภาพ
3. การอัดเสียง
4. การอัดวีดีโอ
5. จากเอกสาร หนังสือ จดหมายเหตุ ฯลฯ
การเขียนบทบรรยาย
1. เกริ่นนำ
2. เนื้อหา
3. บทสรุป
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การจัดเตรียมเนื้อหาที่จะพูด
การเตรียมเนื้อหา ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับผู้ฟัง สถานที่ เวลา และโอกาสที่ได้
วิเคราะห์ไว้แล้ว โดยมีลำดับขั้นในการเตรียมเนื้อหาดังนี้
1. กำหนดวัตถุประสงค์การพูดให้ชัดเจน
2. เลือกเรื่องที่จะพูด
3. ค้นคว้ารวบรวมเนื้อหา
4. วางโครงเรื่องและเรียบเรียงเรื่อง
การลำดับเรื่อง
การลํ าดั บ เรื่ อ งมี ค วามสํ าคั ญ ต่ อ งานเขีย นมาก โดยทั่ ว ไปแล้ ว การเนื้ อ ทั่ ว ไปก็ ค่ อ นข้ างมี ค วามยากอยู่ แ ล้ ว
ถ้าผู้เขียนลําดับเรื่องไม่ดี จะทําให้เรื่องนั้นยิ่งยากขึ้นไปอีก การลําดับเรื่องมีหลายวิธี เช่น
1. ถ้าเขียนบันทึกเหตุการณ์ควรใช้การลําดับเรื่องตามปฏิทิน
2. ถ้าเขียนอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด ควรลําดับเรื่องตามลําดับขั้นตอนจะข้ามขั้นตอน
ไม่ได้เพราะจะทําให้ไม่ได้ความชัดเจน
3. ตำราวิชาการที่ยาก ๆ ในบางเรื่องควรลําดับจากเรื่องง่ายไปหาเรื่องยาก
4. ลําดับจากเรื่องใหญ่ ๆ แล้วย่อยให้เล็กลงเพื่อให้ได้คําตอบในตอนท้าย การลําดับเรื่องนั้นอาจเป็นบาง
ตอนของเนื้อเรื่อง หรือลําดับในแต่ละบท หรือทั้งเล่มก็ได้
5. การจัดลําดับเรื่องราว เหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลง ตามขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนถึงผลลัพธ์
6. การจัดลําดับด้านสถานที่
7. การจัดลําดับ ทางเหตุผล การจัดลําดับที่ง่ายที่สุดคือชนิดที่เป็นความคิดสนับสนุนเป็นแบบเดียวกัน
ฯลฯ
รูปแบบการลำดับเรื่อง
หลักสําคัญในการจัดลําดับความคิดคือการจัดระเบียบแนวคิดของเรื่องให้เป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก
เพื่อให้ผู้เขียนเขียนได้สะดวกและมีระบบ มีลําดับขั้นตอนที่ดีและผู้อ่านเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้น โดยดูจากความ
เหมาะสมกับเนื้อหาจะทําให้งานเขียนชิ้นนั้นมีค่ามากขึ้น จึงมีรูปแบบการลำดับเรื่อง ดังนี้
1. ลําดับตามเหตุผล
2. ลําดับตามเวลาหรือเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นลําดับขั้น
3. ลําดับตามความสําคัญ
4. ลําดับตามทิศทางหรือสถานที่
5. ลําดับจากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยหรือลําดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม
-------------------------------------------------------
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาองค์ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นี้ และเมื่อศึกษาจบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ประเภท แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่สามารถ
เห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สิ่งแวดล้อม
จะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของ
มนุษย์
- สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศ น้ำ ดิน แร่ธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลก
(พืช และสัตว์) ฯลฯ
- สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สาธารณูปการต่าง ๆ เช่น ถนน เขื่อนกั้นน้ำ ฯลฯ หรือระบบของสถาบัน
สังคมมนุษย์ ที่ดำเนินชีวิตอยู่ ฯลฯ
ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งต่าง ๆ (สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และกำลังแรงงานมนุษย์เป็นต้น
จะเห็นว่า ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต่างกันที่
สิ่งแวดล้อมนั้นรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฎอยู่รอบตัวเรา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติเน้นสิ่งที่อำนวยประโยชน์แก่มนุษย์
มากกว่าสิ่งอื่น
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้น (Non-Exhausting Natural Resources) หรือทรัพยากร ธรรมชาติ
ที่มีใช้ตลอด (Inexhaustible Natural Resources) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ บาง
ชนิดมนุษย์ขาดเป็นเวลานานได้ บางชนิดขาดไม่ได้แม้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก็อาจถึงตายได้ ทรัพยากรดังกล่าวได้แก่
ก) อากาศ มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในโลก จำเป็นและสำคัญต่อมนุษย์ สัตว์ พืช สิ่งมีชีวิตทุกชนิด
ข) น้ำ (ในวัฏจักร) หมายถึง น้ำในลักษณะการเก็บน้ำแล้วแปรสภาพเป็นน้ำไหลบ่า น้ำท่า น้ำในลำน้ำน้ำใต้
ดิน น้ำขัง และน้ำในมหาสมุทรมีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต มีการหมุนเวียน ไม่จบสิ้น โดยทั่วไปมีปริมาณคงที่ในแต่ละ
แห่งของแต่ละปี นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรแสงอาทิตย์ ดิน ชั้นบรรยากาศ เป็นต้น
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนได้ (Replaceable or Renewable Natural Resources) เป็นทรัพยากรที่มี
ความจำเป็นต่อมนุษย์ในการดำรงชีพเพื่อตอบสนองปัจจัยสี่และความสะดวกสบาย เมื่อใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนขึ้น
ได้ ซึ่งการทดแทนนั้นอาจใช้ระยะเวลาสั้นหรือยาวนานไม่เท่ากัน ทรัพยากรดังกล่าวได้แก่
ก) น้ำที่ใช้ได้ หมายถึงน้ำในที่ใดที่หนึ่งเมื่อใช้หมดแล้ว จะมีการทดแทนได้ด้วยฝนที่ตกตามปกติในแต่ละแห่ง
จะมีฝนตกเกือบเท่า ๆ กันในแต่ละปี นอกจากเกิดความแห้งแล้งผิดปกติเท่านั้น
คู่มือลูกเสือมัคคุเทศก์ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2562
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ข) ดิน เป็นปัจจัยสำคัญที่ให้อาหารเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ซึ่งกำเนิดจากพื้นดิน ปัจจัยที่ทำให้เกิดดิน คือ หิน
อากาศ พืช ระยะเวลา ลักษณะภูมิประเทศ การทดแทนต้องใช้ระยะเวลานาน
นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรชนิดอื่นอีก เช่น ทรัพยากรประมง ทรัพยากรเกษตร (พืชผัก เนื้อสัตว์) พืช สัตว์ป่า
ป่าไม้ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
3. ทรัพยากรที่ใช้แล้ว หมดไป (Exhausting Natural Resources) หรือทรัพยากรที่ไม่ส ามารถทดแทนได้
(Irreplaceable Natural Resources) เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถจะทำมาทดแทนได้ เมื่อใช้หมดไป เช่น แร่ โลหะ
ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียม ถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรดังกล่าวจำเป็นมากต่อการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีนอกจากนี้พื้นที่ในลักษณะ ธรรมชาติ (Land in Natural Condition) ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทดแทนไม่ได้ เพราะ
เมื่อถูกทำลายลงแล้ว ไม่สามารถทำให้เหมือนสภาพเดิมได้ทั้งในส่วนประกอบต่าง ๆ และทัศนียภาพ
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มนุษย์เรามีความสัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด ทั้งในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติในการดำรงชีวิต จึงอาจกล่าวถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็น 4 ประการ ดังนี้ คือ
1. เป็นแหล่งทีม่ าของวัตถุดิบ และผลิตผล
2. เป็นที่รองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ และช่วยเกื้อกูลให้ชีวิตดำรงอยู่ได้
3. เป็นแหล่งรองรับของเสีย และของ เหลือเศษจากขบวนการผลิตและการบริโภค
4. ให้ความรื่นรมย์แก่จิตใจของมนุษย์ เช่น ทิวทัศน์ ภูมิประเทศ ความงามของธรรมชาติ
ดังนั้น บริการต่าง ๆ ที่มนุษย์เราได้รับจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงช่วยให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ และ
สามารถทำให้ ค ุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของมนุ ษ ย์ ด ี ข ึ ้ น แต่ ท ั ้ ง นี ้ จะต้ อ งอยู ่ ภ ายใต้ เ งื ่ อ นไขของการรู ้ จ ั ก ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด (Wise Use) และมีการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ
อย่างเหมาะสม โดยจะต้องคำนึงถึงขีดความ สามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน (Sustain- able Utilization) เพราะหากมีการตักตวงใช้ ประโยชน์ที่มากเกินขนาด และขาดความ
ระมัดระวังในการใช้ ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ย้อนกลับมาส่งผลกระทบต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ ในที่สุดปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาที่ผ่านมา ได้ระดมใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ทรัพยากร
ธรณี ในอัตราที่สูงมาก และเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนมีผลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เกิดการร่อยหรอ
และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเริ่มส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในชนบท ที่ต้องพึ่งพาทรัพยากร
เป็นหลักในการยังชีพ ได้แก่
ทรัพยากรป่าไม้
พื้นที่ป่าไม้มีสภาพเสื่อมโทรม และมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื่องมาจากสาเหตุสำคัญหลายประการ ได้แก่
การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การเผาป่า การบุกรุก ทำลายป่า เพื่อต้องการที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร การ
ทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และการใช้ที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการของรัฐบาล เช่น การจัดนิคมสร้าง
ตนเอง การชลประทาน การไฟฟ้าพลังน้ำ การก่อสร้างทาง กิจการรักษาความมั่นคงของชาติ เป็นต้น การที่พื้นที่ป่าไม้
ทั่วประเทศลดลงอย่างมาก ได้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมระบบนิเวศโดยส่วนรวมอย่างแจ้งชัด เช่น กรณีเกิดวาตภัย
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และอุทกภัยครั้งร้ายแรง ในพื้นที่ภาคใต้ ปัญหาความแห้งแล้งในภาคต่าง ๆ ของประเทศ และปัญหาน้ำท่วม ในฤดูฝน
อย่างรุนแรง ซึ่งปัญหาภัยธรรมชาติดัง กล่าวได้มีแนวโน้มของการเกิดถี่ขึ้น อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตผลทาง
การเกษตร ชีวิต และทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ เช่น การสูญเสียหน้าดิน ทำให้สูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปัญหาการตกตะกอน ปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำ และปัญหาสภาพดินฟ้าอากาศ
แปรปรวน เป็นต้น
ทรัพยากรดิน
ปัญหาการพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินโดยธรรมชาติ เช่น การชะล้าง การกัดเซาะของน้ำและลม
เป็นต้น และที่สำคัญคือ ปัญหาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทำลายป่า เผาป่า การเพาะปลูกผิดวิธี เป็นต้น
ก่อให้เกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้ใช้ประโยชน์จากที่ดิ นได้ลดน้อยลง ความสามารถในการผลิต
ทางด้านเกษตรลดน้อยลง และยังทำให้เกิดการทับถมของตะกอนดินตามแม่น้ำ ลำคลอง เขื่อน อ่างเก็บน้ำ เป็นเหตุให้
แหล่งน้ำดังกล่าวตื้นเขิน รวมทั้งการที่ตะกอนดิน อาจจะทับถมอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัย และที่วางไข่ของสัตว์น้ำ อีกทั้งยัง
เป็นตัวกั้นแสงแดด ที่จะส่องลงสู่พื้นน้ำ สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ นอกจากนี้ปัญหาความ
เสื่อมโทรมของดิน อันเนื่องมาจากสาเหตุดั้งเดิมตามธรรมชาติ คือ การที่มีสารเป็นพิษเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดดิน
เช่น มีโลหะหนัก มีสารประกอบที่เป็นพิษ ซึ่งอาจทำให้ดินเค็ม ดินด่าง ดินเปรี้ยวได้ โดยเฉพาะปัญหาการแพร่กระจาย
ของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การดำเนินกิจกรรม เพื่อใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างไม่เหมาะสม และขาดการ
จัดการที่ดี เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำในบริเวณที่มีเกลือหินสะสมอยู่มาก น้ำในอ่างจะซึมลงไปละลายเกลือหินใต้ดิน แล้ว
ไหลกลับขึ้นสู่ผิวดินบริเวณรอบ ๆ การผลิตเกลือสินเธาว์ในเชิงพาณิชย์ โดยการสูบน้ำเกลือใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตาก ทำ
ให้ปัญหาดินเค็มแพร่ขยายออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น ยังมีสาเหตุที่เกิดจากสารพิษ และสิ่งสกปรก จากภายนอกปะปนอยู่
ในดิน เช่น ขยะจากบ้านเรือนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สารเคมีตกค้างจากการใช้ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช เป็น
ต้น ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ทรัพยากรที่ดิน
ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดิน และไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้
ที่ดิน เพื่อการเกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการ ขาดการบำรุงรักษาดิน การปล่อยให้ผิวดินปราศจากพืชปกคลุม ทำ
ให้สูญเสียความชุ่มชื้นในดิน การเพาะปลูกที่ทำให้ดินเสีย การใช้ปุ๋ยเคมี และยากำจัดศัตรูพืช เพื่อเร่งผลิตผล ทำให้ดิน
เสื่อมคุณภาพ และสารพิษตกค้างอยู่ในดิ น การบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้บนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง
รวม ทั้งปัญหาการขยายตัวของเมืองที่รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม และการนำมาใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือการเก็บที่ดินไว้เพื่อการเก็งกำไร โดยมิได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ แต่อย่างใด นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้น
ของประชากร ประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดิน เพื่อการขยายเมืองและ
อุตสาหกรรมเพิ่มจำนวนตามไปด้วยอย่างรวดเร็ว โดยปราศจากการควบคุมการใช้ที่ดินภายในเมืองให้เหมาะสม เป็น
สาเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเมืองหลายประการ เช่น ปัญหาการตั้งถิ่นฐาน ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหา
การจราจร ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาขยะมูลฝอย และการบริการสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ
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ทรัพยากรแหล่งน้ำ
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ เพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ยังมีความขัดแย้งกันอยู่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรม ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการจัดการทรัพยากรน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ ความขัดแย้งดังกล่าวมีแนวโน้มว่า
จะสูงขึ้น จากปริมาณน้ำที่เก็บกักได้มีจำนวนจำกัด แต่ความต้องการใช้น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทั้งในด้าน
เกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม และการอุ ป โภคบริ โ ภค เป็ น ผลให้ ม ี น ้ ำ ไม่ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการ นอกจากนี้
ความสามารถในการเก็บกักน้ำของดินตามธรรมชาติมีประสิทธิภาพลดลง และปริมาณน้ำบางส่วนสูญเสียไป เพราะการ
ปนเปื้อนจากน้ำเน่า และกากของเสีย ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง การใช้
ทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างไม่ประหยัด และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
และมีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหารุนแรงยิ่งขึ้น สาเหตุสำคัญคือ การทำลายพื้นที่ป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ขาด
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำ และศักยภาพของแหล่งน้ำ การ บริหารการจัดการยัง
ไม่มีระบบที่ชัดเจนต่อเนื่อง และประสานสอดคล้องกัน

ทรัพยากรธรณี
การนำทรัพยากรธรณี ทั้งในรูปแร่ธาตุ พลังงาน มาใช้ประโยชน์ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ ต้นน้ำลำธาร การทำเหมืองแร่ทั้งบนบกและในทะเล การนำถ่านหิน
ลิกไนต์มาใช้ และการพัฒนานำปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ ทั้งบนบก และในทะเล ได้ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสีย และดินตะกอน
ปัญหาเรื่องฝุ่นและอากาศเป็นพิษ และปัญหาดินเสีย สาเหตุประการสำคัญก็คือ การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมา ะสม
การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป่าชายเลน
พื้นที่ป่าชายเลนได้ลดลงอย่างมาก จนเป็นที่น่าวิตก เนื่องจากการบุกรุกทำลาย โดยการเปลี่ยนสภาพพื้นที่ป่า
ชายเลนไปทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ นำมาใช้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (นากุ้ง)
นอกจากนี้ก็ใช้ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ท่าเทียบเรือ ถนน เหมืองแร่ การเกษตร เป็นต้น ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง
ตลอดเวลา จนทำให้เกิดผลเสียต่อระบบนิเวศ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัย การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง
การกัดเซาะ และการพังทลายของที่ดินบริเวณชายฝั่ง และ คุณภาพน้ำชายฝั่ง เป็นต้น
ปะการัง
ปะการังที่สวยงามในเมืองไทยหลายแห่ง ต้องเสื่อมโทรมลงอย่างน่าเสียดาย โดยเฉพาะปัญหาการถูกทำลาย
โดยฝีมือมนุษย์ นับเป็นปัญหาสำคัญของความเสื่อมโทรมของปะการัง ได้แก่ การระเบิดปลา เป็นการทำลายปะการัง
อย่างรุนแรง ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชในบริเวณนั้น และเป็นการทำลายการประมงใน
อนาคตด้วย นอกจากนี้ ปัญหาตะกอนจากการทำเหมืองแร่ในทะเล ยังส่งผลกระทบ ทำให้เป็นอันตรายต่อปะการังถึง
ตายได้ การเปิดหน้าดิน เพื่อทำถนนหรือก่อสร้างบริเวณริมชายฝั่ง จะทำให้ดินโคลน หรือสีแดงของลูกรังไปทับถม
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ชายหาด ปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงทะเล การเก็บหอยหรือปะการังขึ้นมาขาย เป็นของที่ระลึก ทำให้แนวปะการังเสีย
สมดุล และถูกทำลายลง การทิ้งสมอเรือ การถอนสมอเรือ และการนำนักท่องเที่ยวไปเดินบนปะการัง ทำให้ปะการังหัก
พังลงไปมากระบบนิเวศ
ระบบนิเวศ
เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับบริเวณแวดล้อม ที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นดำรงอยู่ การทำ
ความเข้าใจกับระบบธรรมชาติ หรือระบบนิเวศ จะช่วยให้มนุษย์เรารู้จักใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึ้นเราสามารถจำแนกระบบนิเวศออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้
1. ระบบนิเวศทางธรรมชาติ เป็นระบบที่ต้องพึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อที่จะทำงานได้ ได้แก่
1.1 ระบบนิเวศแหล่งน้ำ แบ่งเป็นระบบนิเวศทางทะเล เช่น มหาสมุทร แนวปะการังทะเล และระบบนิเวศ
แหล่งน้ำจืด เช่น แม่น้ำ ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น
1.2 ระบบนิเวศบนบก แบ่งเป็นระบบนิเวศกึ่งบก เช่น ป่าพรุ และระบบนิเวศบกแท้ เช่น ป่าดิบ ทุ่ งหญ้า
ทะเลทราย เป็นต้น
2. ระบบนิเวศเมือง-อุตสาหกรรม เป็นระบบที่ต้องพึ่งแหล่งพลังงานเพิ่มเติม เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร์
เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใหม่
3. ระบบนิเวศเกษตร เป็นระบบที่มนุษย์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติขึ้นมาใหม่
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ในสภาพ
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติได้ในระดับบุคคล องค์กร และ
ระดับประเทศ ที่สำคัญ คือ
1.1 การใช้อย่างประหยัด คือ การใช้เท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
1.2 การนำกลับมาใช้ซ้ำอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้อีก เช่น
ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น หรือสามารถที่จ ะนำมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การนำกระดาษที่ใช้
แล้วไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อทำเป็นกระดาษแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลาย
สิ่งแวดล้อมได้
1.3 การบูรณะซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้เป็นเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ เพราะฉะนั้ นถ้ามีการ
บูรณะซ่อมแซม ทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก
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1.4 การบำบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบำบัดก่อน
เช่น การบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ส่วนการ
ฟื้นฟูเป็นการรื้อฟื้นธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น การปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของป่าชายเลนให้
กลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น
1.5 การใช้สิ่งอื่นทดแทน เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง และไม่ ทำลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ย
ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นต้น
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทางอ้อม สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้
2.1การเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย
เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ คูคลอง การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น
2.2 การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งสามารถทำได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
นอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นใน
การอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง
2.3 การใช้มาตรการทางสั งคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุ่ม ชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนการให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด ด้วย
จิตสำนึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่ง
ประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว เป็นต้น
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้
เกิดความเสื่อมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตในท้องถิ่นของตน การประสานงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ให้มีบทบาทหน้าที่ในการ
ปกป้อง คุ้มครอง ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.5 ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จ ั ย ค้ น หาวิ ธ ี ก ารและพั ฒ นาเทคโนโลยี มาใช้ ใ นการจั ด การกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการ
วางแผนพัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีการประหยัด พลังงานมากขึ้น การค้นคว้าวิจัยวิธีการจัดการ
การปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น
2.6 การกำหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อเป็นหลักการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ ยวข้องยึดถือและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการ
เผยแพร่ข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในปัจจุบันการนำความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการหรือสร้าง
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ด้วยกันหลายแนวทาง แนวทางหนึ่ง คือ แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3Rs
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1. R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลองมาสำรวจกันว่า เราจะลดการ
บริโภคที่ไม่จำเป็นตรงไหนได้บ้าง โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ทำได้ง่าย ๆ โดยการเลือกใช้เท่าที่จำเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือ
เปิดเฉพาะจุดที่ใช้งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอดปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า
เช่น กระติกน้ำร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการเดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่ งรถโดยสารแทนการ
ขับรถไปเอง เป็นต้น เพียง-เท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2.R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำ ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ำได้
หลาย ๆ ครั้ง เช่น การนำชุดทำงานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือนำไปบริจาค แทนที่จะทิ้งไป
โดยเปล่าประโยชน์ การนำกระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1 หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจนำมาทำเป็นกระดาษโน้ต
ช่วยลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจำนวนมาก การนำขวดแก้วมาใส่น้ำรับประทานหรือนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่าง
ๆ เช่นแจกันดอกไม้หรือที่ใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงานแล้ว ยังช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้งานอีกด้วย
3.R : Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการ
ลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถ
นำมารีไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การนำแก้วหรือ
พลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้อื่น ๆ ฝากระป๋องน้ำอัดลมก็สามารถนำมาหลอมใช้ใหม่
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร
เน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
จะต้องส่งเข้าไปทำลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ำ
และแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกำจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมัก หรือพลังงาน โดยสรุป
วิธีการดำเนินการตามแนวทางมีดังนี้ คือ
1. การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการผลิตมูลฝอยในแต่ละวันได้แก่
1.1 ลดการทิ้งบรรจุภัณฑ์โดยการใช้สินค้าชนิดเติมใหม่ เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาด
และถ่านไฟฉายชนิดชาร์ตใหม่ เป็นต้น
1.2 เลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมีห่อบรรจุภัณฑ์น้อย อายุการใช้งานยาวนาน
และตัวสินค้าไม่เป็นมลพิษ
1.3 ลดการใช้วัสดุกำจัดยาก เช่น โฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก
2 จัดระบบการรีไซเคิล หรือการรวบรวมเพื่อนำไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่
2.1 รณรงค์ให้ประชาชนแยกของเสียนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสติก และโลหะ นำไปใช้
ซ้ำ หรือนำไปขาย/รีไซเคิล ขยะเศษอาหารนำมาหมักทำปุ๋ย ในรูปปุ๋ยน้ำ หรือปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในชุมชน
2.2 จัดระบบที่เอื้อต่อการทำขยะรีไซเคิล
2.2.1 จัดภาชนะ (ถุง/ถัง) แยกประเภทขยะมูลฝอยที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
2.2.2 จัดระบบบริการเก็บโดย
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- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง โดยการจัดเก็บแบ่งเวลาการเก็บ เช่น หากแยกเป็นถุง 4 ถุง
ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ให้จัดเก็บขยะย่อยสลายและขยะทั่วไป
ทุกวัน ส่วนขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย อาจ
จัดเก็บสัปดาห์ละครั้งหรือตามความเหมาะสม
- จัดกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าให้ช่วย
เก็บขยะรีไซเคิลในรูปของการรับซื้อ โดยการ
แบ่ ง พื ้ น ที ่ ใ นการจั ด เก็ บ และกำหนดเวลาให้
เหมาะสม
- ประสานงานกับร้านค้าที่รับซื้อของเก่าที่มีอยู่ใน
พื ้ น ที ่ ห รื อ พื ้ น ที ่ ใ กล้ เ คี ย งในการรั บ ซื ้อ ขยะรี
ไซเคิ ล จั ด ระบบตามแหล่ ง การเกิ ด ขยะขนาดใหญ่ เช่ น ตลาด โรงเรี ย น สถานที ่ ร าชการ
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
2.3 จัดกลุ่มอาสาสมัครหรือชมรมหรือนักเรียนให้มีกิจกรรม/โครงการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ เช่น
1. โครงการขยะรีไซเคิลแลกสิ่งของ เช่น ต้นไม้ ไข่
2. โครงการทำปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม ปุ๋ยหมัก
3. โครงการตลาดนัดขยะรีไซเคิล
4. โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้
5. โครงการร้านค้าสินค้ารีไซเคิล
3.2.4 จัดตั้งศูนย์รีไซเคิล
หากพื้นที่ที่ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็น
ปริมาณมาก ๆ อาจจะมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะมูลฝอยซึ่ง
สามารถจะรองรับจากชุมชนใกล้เคียงหรือรับซื้อจากประชาชน
โดยตรงซึ่งอาจจะให้เอกชนลงทุนหรืออาจให้สัมปทานเอกชนก็
ได้
3 การขนส่ง
3.1 ระยะทางไม่ ไ กลให้ ร ถขนส่ ง ขยะมู ล ฝอยไปยั ง
สถานที่กำจัดโดยตรง
3.2 ระยะทางไกลและมีปริมาณขยะมูลฝอยมากอาจจะ
ต้องสร้างสถานีขนถ่าย เพื่อถ่ายเทจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยลงสู่รถบรรทุกขนาดใหญ่
3.4 ระบบกำจัด
เนื่องจากขยะมูลฝอยใช้ประโยชน์ใหม่ได้จึงควรจัดการเพื่อกำจัดทำลายให้น้อยที่สุด ควรเลือกระบบกำจัดแบบ
ผสมผสานเนื่องจากปัญหาขาดแคลนพื้นที่ จึงควรพิจารณาปรับปรุงพื้นที่กำจัดมูลฝอยที่มีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.4.1 จัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย
3.4.2ระบบกำจัดผสมผสานหลาย ๆ ระบบในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ หมักทำปุ๋ย ฝังกลบ และวิธีอื่น ๆ เป็นต้น
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การคัดแยก เก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย
ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ตามแต่
ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ แหล่งกำเนิด โดยจัด
วางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัด
แยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป
ประเภทขยะมูลฝอย โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
สามารถ นำมาหมักทำปุ๋ยได้เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษ
เนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ ที่ เกิด
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลาย คือ ถังสีเขียว
2. ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือของเสียบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่ง
สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม
เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็น
ต้น
ถังรองรับมูลฝอยที่ยังใช้ได้(รีไซเคิล) คือ ถังสีเหลือง
3. ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย
ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับ
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุ
ผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกเปื้อนเศษ
อาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับ บรรจุ
เครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น
ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป คือ ถังสีน้ำเงิน
4. ขยะอันตราย หรือมูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือ มีองค์ประกอบ
ของวัตถุดังต่อไปนี้
1. วั ต ถุ ร ะเบิ ด ได้ 2. วั ต ถุ ไ วไฟ 3. วั ต ถุ อ อกไซด์ แ ละวั ต ถุ เ ปอร์ อ อกไซด์ 4.
วัตถุมีพิษ 5. วัตถุที่ทำให้เกิดโรค 6. วัตถุกัมมันตรังสี 7. วัตถุที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 8. วัตถุกัดกร่อน 9. วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคาย
เคือง 10. วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ
อาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์พืชหรือทรัพย์เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์
ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลง
หรือ วัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมีเป็นต้น
ถังรองรับมูลฝอยอันตราย คือ ถังสีฟ้า
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นอกจากนี้ยังมีถุงพลาสติกสำหรับรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละถัง โดยมัดปากถุงสีเดียวกับถังที่รองรับมูลฝอย
ตามประเภทดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่จำกัดในการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมีจำนวนคนที่ค่อนข้างมากในบริเวณ
พื้นที่นั้น เช่น ศูนย์การประชุมสนามบิน ควรมีถังที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ทั้ง 4 ประเภทในถังเดียวกัน โดยแบ่ง
พื้นที่ของถังขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ช่อง และตัวถังรองรับขยะมูลฝอยทำด้วยสแตนเลส มีฝาปิดแยกเป็น 4 สี ในแต่ละ
ช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยที่รองรับ ดังนี้
• ฝาสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
• ฝาสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถนำรีไซเคิล หรือขายได้
• ฝาสีแดงรองรับขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• ฝาสีฟ้ารองรับขยะมูลฝอย ที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิลและมีสัญลักษณ์ข้างถัง
--------------------------------------------------------

1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ให้ ผ ู ้ เ ข้ า รับ การฝึก อบรมศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ใ นหน่ว ยการเรี ยนรู ้ ท ี่ 8 นี ้ และเมื ่ อ ศึ ก ษาจบ ผู ้ เ ข้ ารับ
การฝึกอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และวิธีการปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยว
สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย การท่องเที่ ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่สำคัญของประเทศไทยโดยในปี
2551 รายรับจากการท่องเที่ยวของไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศไทย ร้อยละ 9 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และมีการจ้างงานกว่า 1.9 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ หากพิจารณาสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทาง
มายังประเทศไทย พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้
ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของตนเองและหมู่คณะ ดังนั้นปัญหาด้านควา มไม่
ปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ประเทศ
จึงมีคำกล่าวว่า หากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศจะต้องขจัดปัญหาอุปสรรคให้หมดไป ในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
การปฐมพยาบาล
1. การใช้ผ้าสามเหลี่ยม
2. แผลงูพิษกัด
3. ผงเข้าตา
4. บาดแผล
5. ความดันต่ำ หน้ามืด เวียนศีรษะ
6. สุนัขกัด
7. การห้ามเลือด
8. เป็นลม
9. เลือดกำเดาไหล
10. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- โดยผู้ชว่ ยเหลือสองคน
- โดยใช้ผ้าห่ม
- โดยผู้ชว่ ยเหลือสามคน
- โดยใช้เปลหาม
11. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า อัตโนมัติ AED แบบพกพา
12. ขั้นตอนการทำ ซีพีอาร์ (CPR) หรือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ : หัวข้อที่ 1 – 11 ให้ผู้บรรยายอธิบายทบทวนเบื้องต้นโดยใช้เวลา ประมาณ 30 นาที ส่วนหัวข้อที่
12 ให้บรรยายและเน้นให้ลูกเสือ เนตรนารี ฝึกปฏิบัติการทำ CPR ทุกคน โดยใช้เวลา 60 นาที
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การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์
เท่าที่จะหาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หรือส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาล
การปฐมพยาบาลมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
1. เพื่อช่วยชีวิต
2. เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วย
3. เพื่อทำให้บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน
และช่วยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
4. เพื่อป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมา
ภายหลังการปฐมพยาบาลแบบต่าง ๆ
1. การใช้ผ้าสามเหลี่ยม ( Triangular bandages)
การใช้ผ ้าสามเหลี่ย ม เมื่อมีบ าดแผลต้องใช้ผ ้าพันแผล ซึ่งขณะนั้นมีผ ้าสามเหลี่ยม สามารถใช้ผ้ า
สามเหลี่ยมแทนผ้าพันแผลได้ โดยพับเก็บมุมให้เรียบร้อย และก่อนพันแผลต้องพับผ้าสามเหลี่ยมให้มีขนาด
เหมาะสมกับบาดแผล และอวัยวะ
1. การคล้องแขน (Arm sling)
ในกรณีที่มีกระดูกต้นแขนหัก หรือกระดูกปลายแขนหัก เมื่อตกแต่งบาดแผลและเข้าเฝือกชั่วคราว
เรียบร้อยแล้ว จะคล้องด้วยผ้าสามเหลี่ยมตามลำดับดังนี้
1.1 วางผ้ า สามเหลี่ ย มให้ ม ุม ยอดของสามเหลี่ ย มอยู่ใต้
ข้อศอกข้างที่เจ็บให้ชายผ้าด้านพบพาดไปที่ไหล่อีกข้างหนึ่ง

1.2 จับชายผ้าด้านล่างตลบกลับขึ้นข้างบน ให้ชายผ้าพาดไปที่ไหล่ข้าง
เดียวกับแขนข้างที่เจ็บ
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1.3 ผูกชายทั้งสองให้ปมอยู่ตรงร่องเหนือกระดูกไหปลาร้า

1.4 เก็บมุมสามเหลี่ยมโดยใช้เข็มกลัดติดให้เรียบร้อย

2. การพันมือ ใช้กรณีที่มีบาดแผลที่มือ ทำตามลำดับดังนี้
2.1 วางมือที่บาดเจ็บลงบนผ้าสามเหลี่ยม จับ
มุมยอดของผ้าสามเหลี่ย มลงมาด้านฐานจรด
บริเวณข้อมือ
2.2 ห่อมือโดยจับชายผ้าทั้งด้านซ้ายและขวา
ไขว้กัน
2.3 ผูกเงื่อนพิรอดบริเวณข้อมือ
2. แผลงูพิษกัด
1. ดูร อยแผล ถ้างูไม่มีพิ ษ แผลจะเป็ น รอย
ถลอก ให้ทำแผลแบบ แผลถลอกแล้วถ้าแผล
ไม่ลุกลามหรือไม่มีอาการอื่น ไม่ต้องไปหา
หมอ แผลจะหายเอง ถ้างูมีพิษจะมีรอยเขี้ยว
1 หรือ 2 จุด ให้รักษาตามข้อ 2-7
2. พูดปลอบใจอย่าให้กลัวหรือตกใจ, ให้นอน
นิ่งๆ, ถ้าจำเป็นให้เคลื่อนไหวน้อยที่สุด
3. ห้ามให้ดื่มเหล้า ยาดองเหล้า หรือยากล่อม
ประสาท
4. ห้ามใช้มีดกรีดปากแผล ห้ามบีบเค้นบริเวณแผล เพราะจะทำให้แผลช้ำสกปรก และทำให้พิษกระจายเร็วขึ้น.
5. ห้ามขันชะเนาะรัดแขนหรือขา เพราะจะเกิดอันตรายมากขึ้น
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6. รีบพาไปหาหมอ, ถ้าเป็นไปได้ควรนำซากงูที่กัดไปด้วย
7. ถ้าหยุดหายใจ ให้ เป่าปากช่วยหายใจ
3. ผงเข้าตา
ห้ามขยี้ตา , รีบลืมตาในน้ำสะอาด , และกลอกตา
ไปมาหรือเทน้ำให้ไหลผ่านตาที่ถ่างหนังตาไว้ ถ้ายังไม่ออก
ให้คนช่วยใช้มุมผ้าเช็ดหน้าที่สะอาดเขี่ยผงออกถ้าไม่ออก
ควรรีบไปหาหมอ

4. บาดแผล
- แผลตื้นหรือแผลมีดบาด (เลือดออกไม่มาก)
1. บีบให้เลือดชะเอาสิ่งสกปรกออกมาบ้าง
2. ถ้ามีฝุ่นผงหรือสกปรก ต้องล้างออกด้วยน้ำสุกกับสบู่
3. ใส่ ทิงเจอร์ใส่แผลสด หรือ น้ำยาโพวิโดนไอโอดีน
4. พันรัดให้ขอบแผลติดกัน
5. ควรทำความสะอาดแผลและเปลี่ยนผ้ากอซวันละ 1 ครั้ง จนกว่าแผลจะหาย
5. ความดันต่ำ หน้ามืด เวียนศีรษะ
1. ถ้ามีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง, ปวดท้องหรืออาเจียนรุนแรง, ถ่ายอุจจาระดำ, ใจหวิวใจสั่น, ชีพจรเต้น
เร็ว, เหงื่อแตกท่วมตัว, หรือลุกนั่งมีอาการเป็นลม ต้องไปหาหมอโดยเร็ว.
2. ถ้าไม่มีอาการในข้อ 1 ให้ปฏิบัติดังนี้
2.1 ให้นอนลงสักครู่ แล้วลุกขึ้นใหม่โดยลุกช้า ๆ อย่าลุกพรวดพราด เช่น ค่อยๆ
ลุกจากท่านอน เป็นท่านั่ง แล้วนั่งพักสักครู่ ขยับและเกร็งขาหลายๆ ครั้ง, แล้วค่อย ๆ ลุกขึ้นยืน, ยืนนิ่งอยู่
สักครู่ แล้วจึงค่อยเดิน
2.2 ถ้ายังมีอาการให้กินยาหอม หรือกดจุด
3. ถ้าเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรัง ควรไปหาหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุ ถ้ามีอาการวิงเวียน เห็นบ้านหมุน ดูเรื่อง
วิงเวียน เห็นบ้านหมุน
การป้องกัน ให้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นทีละน้อย, นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ, และดื่มน้ำมาก ๆ
6. สุนัขกัด
1. ให้รีบทำแผลทันที โดยล้างแผลด้วยน้ำสะอาด, ฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง, แล้วชะแผลด้วย แอลกอฮอล์ หรือ
ทิงเจอร์ใส่แผลสด หรือ น้ำยาโพวิโดนไอโอดีน
2. รีบพาไปหาหมอ เพื่อพิจารณาฉีดยาป้องกันบาดทะยัก, ฉีดยาป้องกันโรคกลัวน้ำและใช้ ยาปฏิชีวนะ
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7. การห้ามเลือด
1. ถ้าบาดแผลเล็ก กดปากแผลด้วยผ้าสะอาด แล้ว
พันให้แน่น
2. ถ้าบาดแผลใหญ่ เลือดออกพุ่ง ทำตามข้อ 1 แล้ว
เลือดยังไม่หยุด ใช้ผ้า เชือก หรือสายยางรัดเหนือ
แผล(ระหว่างบาดแผลกับหัวใจ) ให้แน่นพอที่เลือด
หยุดไหลเท่านั้น โดยอวัยวะส่วนปลายไม่เขียวคล้ำหรือ
ถ้าเป็นเลือดพุ่งออกมาจากปลายหลอดเลือดที่ขาดอยู่
ให้ใช้ก้อนผ้าเล็ก ๆ กดลงตรงนั้นเลือดจะหยุดได้
3. ยกส่วนที่มีเลือดออกให้สูงไว้
8. เป็นลม
1. ถ้าเป็นลมหมดสติ และหยุดหายใจ, หรือชัก, หรือเป็นลมอัมพาต (ส่วนหนึ่งส่วนใดของ ร่างกายอ่อนแรง
ทันที), หรือเป็นลมแน่นอกหรือจุกอก จนหายใจไม่ออก, หรือมีอาการรุนแรง อื่น ต้องไปหาหมอโดยเร็ว.
2. ถ้าเป็นลมหน้ามืด อาจหมดสติจนไม่รู้สึกตัวได้โดยก่อนเป็นลมหน้ามืด อาจใจหวิวใจสั่น หรือเวียนศีรษะ
แล้วหมดแรงฟุบตัวลงกับพื้น (มักจะไม่ล้มฟาด)
- ให้นอนหงายลงกับพื้น ( ศีรษะไม่หนุนหมอน) แขนขาเหยียด ใช้หมอนหรือสิ่งอื่นรองขา และเท้าให้
สูงกว่าลำตัว
- คลายเสื้อผ้าให้หลวมออก เอาฟันปลอมและของในปากออก
- พัดโบกลมให้ถูกหน้าและลำตัว ห้ามคนมุงดู.
- ให้ดมยาหม่องหรือยาดมอื่น ๆ หรือกดจุด
- ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นเช็ดหน้า และบีบนวดแขนขาถ้าไม่ดีขึ้นใน 30 นาที ให้ไปหาหมอ
การป้องกัน
- รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เช่น กินอาหารและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงชนวนที่ทำให้เป็นลมหน้ามืด เช่น ที่แออัดอบอ้าว
3. ถ้าเป็นลมแน่นท้อง เรอลมบ่อย ๆ ผายลมบ่อย ๆ
- ดื่มน้ำร้อน ๆ หรือน้ำขิง/ข่า/กระชาย (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- กินยาลดกรด ยาขับลม
การป้องกัน
- อย่ากินอาหารจนอิ่มมาก และหลีกเลี่ยงอาหารที่เกิด
ลมง่าย เช่น นม ถั่ว อาหารที่ย่อยยาก อาหารค้างหรือ
เริ่มบูด เป็นต้น
- พูดหรือร้องเพลงให้น้อยลง
- จิบน้ำบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้กลืนลมโดยไม่รู้ตัว
- ผ่อนคลายความเครียดลง ดูเรื่องกังวล-เครียด
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9. เลือดกำเดาไหล
1. ให้นั่งนิ่งๆ, หงายศีรษะไปด้านหลัง พิงพนัก
หรือผนัง หรือนอนหนุนไหล่ให้สูงแล้วหงาย
ศีรษะพิงหมอน
2. ปลอบใจให้ ส งบ ใจ ให้ ห ายใจ ย า ว ๆ
(ยิ่งตื่นเต้นตกใจ เลือดยิ่งออกมาก)
3. ใช้นิ้วมือบีบจมูกทั้ง 2 ข้างให้แน่น โดยให้
หายใจทางปากแทน หรือใช้ผ้าสะอาดม้วนอุด
รูจมูกข้างนั้น หรือกดจุด
4. วางน้ำแข็งหรือผ้าเย็นบนสันจมูก หน้าผาก
และใต้ขากรรไกร
5. ถ้าเลือดไม่หยุด รีบพาไปโรงพยาบาล
6. ถ้ามีเลือดกำเดาออกบ่อย ควรปรึกษาหมอ,
อาจเป็นความดันเลือดสูงหรือโรคอื่น ๆ ได้
10. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือสองคน
วิธีที่ 1 อุ้มและยก เหมาะสำหรับผู้ป่วยราย
ในรายที่ไม่ร ู้สึกตัว แต่ไม่ควรใช้ในรายที่มีการ
บาดเจ็บของลำตัว หรือกระดูกหัก
วิธีที่ 2 นั่งบนมือทั้งสี่ที่จับประสานกันเป็น
แคร่ เหมาะสำหรับผู้ป่วยในรายที่ขาเจ็บแต่รู้สกึ ดี
และสามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้
วิธีเคลื่อนย้าย ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนใช้มือ
ขวากำข้อมือซ้ายของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใช้มือ
ซ้ายกำมือขวาซึ่งกันและกัน ให้ผู้ป่วยใช้แขนทั้ง
สองยันตัวขึ้นนั่งบนมือทั้งสี่ที่จับประสานกันเป็น
แคร่ แขนทั้งสองของผู้ป ่วยโอบคอผู้ช่วยเหลือ
จากนั้นวางผู้ป่วยบนเข่าเป็นจังหวะที่หนึ่ง และ
อุ้มยืนเป็นจังหวะที่สอง แล้วจึงเดินไปพร้อม ๆ กัน
วิธีที่ 3 การพยุงเดิน วิธีนี้ใช้ในรายที่ไม่มีบาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหักและผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวดี
วิธีที่ 1 อุ้มสามคนเรียง เหมาะสำหรับผู้ป่วยในรายที่ไม่รู้สึกตัว ต้องการอุ้มขึ้นวางบนเตียงหรืออุ้มผ่านทาง
แคบ ๆ
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วิธ ีเคลื่อนย้า ย ผู้ช ่ว ยเหลือทั้งสามคน
คุกเข่าเรียงกันในท่าคุกเข่าข้างเดียว ทุกคนสอด
มือเข้าใต้ตัวผู้ป่วย และอุ้มพยุงไว้ตามส่วนต่าง
ๆ ของร่างกายดังนี้
คนที่ 1 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตัวผู้ป่ว ย
ตรงบริเวณคอและหลังส่วนบน
คนที่ 2 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตัวผู้ป่ว ย
ตรงบริเวณหลังส่วนล่างและก้น
คนที ่ 3 สอดมื อ ทั ้ ง สองเข้ า ใต้ ข าผู้
ช่ ว ยเหลื อ คนที่ อ ่ อ นแอที ่ ส ุ ด ควรเป็ น คนที ่ 3
เพราะรับน้ำหนักน้อยที่สุด เมื่อจะยกผู้ป่วยผู้
ช่วยเหลือทั้งสามคน จะต้องทำงานพร้อม ๆ กัน
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นออกคำสั่ง ขั้นแรก ยก
ผู้ป่วยพร้อมกันและวางบนเข่า
จากท่านี้เหมาะสำหรับจะยกผู้ป่ว ยขึ้น
วางบนเปลฉุกเฉิ น หรื อบนเตีย ง แต่ถ้าจะอุ้ ม
เคลื่อนที่ผู้ช่วยเหลือทั้งสามคน จะต้องประคอง
ตัวผู้ป่วยในท่านอนตะแคง และอุ้มยืน เมื่อจะเดินจะก้าวเดินไปทางด้านข้างพร้อม ๆ กัน และถ้าจะวาง
ผู้ป่วยให้ทำเหมือนเดิมทุกประการ คือ คุกเข่าลงก่อนและค่อย ๆ วางผู้ป่วยลง
วิธีที่ 2 การใช้คน 3 คน วิธีนี้ใช้ในรายที่ผู้บาดเจ็บนอนหงาย
หรื อ นอนคว่ ำ ก็ ไ ด้ ให้ ค างของผู ้ บ าดเจ็ บ ยกสู ง เพื ่ อ เปิ ด
ทางเดินหายใจ
1. ผู้ปฐมพยาบาล 2 คนคุกเข่าข้างลำตัวผู้บาดเจ็บข้างหนึ่ง
อีกข้างหนึ่ง ผู้ปฐมพยาบาลอีก 1 คน คุกเข่าข้างลำตัว
ผู้บาดเจ็บ
2. ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 1 ประคองที่ศีรษะและไหล่ผู้บาดเจ็บ
มืออีกข้างหนึ่งรองส่วนหลังผู้บาดเจ็บ
3. ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 2 อยู่
ตรงข้ามคนที่ 1 ใช้แขนข้ า ง
หนึ่งรองหลั งผู้บาดเจ็บ เอามือไปจับมือคนที่ 1 อีกมือหนึ่งรองใต้
สะโพกผู้บาดเจ็บ
4. ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 3 มือหนึ่งอยู่ใต้ต้นขาเหนือมือคนที่ 2 ที่รองใต้
สะโพก แล้วเอามือไปจับกับมือคนที่ 2 ที่รองใต้สะโพกนั้น ส่วนมืออีก
ข้างหนึ่งรองที่ขาใต้เข่า
5. มือคนที่ 1 และคนที่ 2 ควรจับกันอยู่ระหว่างกึ่งกลางลำตัวส่วนบน
ของผู้บาดเจ็บ ผู้ปฐมพยาบาลจะต้องให้สัญญาณลุกขึ้นยืนพร้อม ๆ กัน

คู่มือลูกเสือมัคคุเทศก์ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2562

35

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม
ใช้กรณีที่ไม่มีเปลหามแต่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลัง
วิธีเคลื่อนย้าย
พับผ้าห่มตามยาวทบกันเป็นชั้น ๆ 2-3 ทบ โดยวิธีการพับผ้า
ห่มพับเช่นเดียวกับการพับกระดาษทำพัด วางผ้าห่มขนาบชิดตัวผู้ป่วย
ทางด้านข้าง ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าลงข้างตัวผู้ป่วยอีกข้างหนึ่ง จับผู้ป่วย
ตะแคงตัวเพื่อให้นอนบนผ้าห่ม แล้วดึงชายผ้าห่มทั้งสองข้างออก เสร็จ
แล้วจึงม้วนเข้าหากัน จากนั้นช่วยกันยกตัวผู้ป่วยขึ้น ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่ง
ต้องประคองศีรษะผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยว่า ได้รับบาดเจ็บที่คอ
หรือหลัง
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม
เปลหรือแคร่มีประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาจทำได้ง่ายโดยดัดแปลงวัสดุ การใช้เปลหาม
จะสะดวกมากแต่ยุ่งยากบ้างขณะที่จะอุ้มผู้ป่วยวางบนเปลหรืออุ้มออกจากเปล
วิธีการเคลื่อนย้าย
เริ่มต้นด้วยการอุ้มผู้ป่วยนอนราบบนเปล จากนั้นควร
ให้ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งเป็นคนออกคำสั่งให้ยกและหามเดิน เพื่อ
ความพร้อมเพรียงและนุ่มนวล ถ้ามีผู้ช่วยเหลือสองคน คน
หนึ่งหามทางด้านศีรษะ อีกคนหามทางด้านปลายเท้าและหัน
หน้ า ไปทางเดี ย วกั น ซึ ่ ง หมายความว่ า ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ ที ่ ห าม
ทางด้านปลายเท้าจะเดินนำหน้า หากมีผู้ช่วยเหลือ 4 คนช่วย
หามอีก 2 คน จะช่วยหามทางด้านข้างของเปลและหันหน้า
เดินไปทางเดียวกัน
วัสดุที่นำมาดัดแปลงทำเปลหาม
1. บานประตูไม้
2. ผ้าห่มและไม้ยาวสองอัน วิธีทำเปลผ้าห่ม ปูผ้าห่มลงบน
พื้นใช้ไม้ยาวสองอัน ยาวประมาณ 2.20 เมตร
- อันที่ 1 สอดในผ้าห่มที่ได้พับไว้แล้ว
- อันที่ 2 วางบนผ้าห่ม โดยให้ห่างจากอันที่ 1 ประมาณ
60 ซม. จากนั้นพับชายผ้าห่มทับไม้อันที่ 2 และอันที่ 1
ตามลำดับ
3. เสื ้ อ และไม้ ย าว 2 อั น นำเสื ้ อ ที ่ ม ี ข นาดใหญ่
พอๆกันมาสามตัว ติดกระดุมให้เรียบร้อย ถ้าไม่
แน่ใจ ว่ากระดุมจะแน่นพอให้ใช้เข็มกลัดซ่อนปลาย
ช่วยด้วย แล้วสอดไม้สองอันเข้าไปในแขนเสื้อ
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11. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า อัตโนมัติ AED แบบพกพา
เครื่อง AED คืออะไร
AED ย่อมาจาก Automated External Defibrillator คือ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาที่สามารถวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดย
อัตโนมัติ และ สามารถให้การรักษาด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจ โดยใช้กระแสไฟฟ้า หยุดรูปแบบการเต้นของ
หัวใจที่ผิดจังหวะ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้องเนื่องจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และหากผู้ป่วยมีอาการในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านหรือโรงพยาบาล การช่วยเหลือ
อาจเกิดขึ้นไม่ได้ทันท่วงที ดังนั้นในที่สาธารณะ เช่น ตามสถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า จึงมีการติดตั้งเครื่อง AED
มากขึ้น เพราะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่
ช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้งาน AED มาก่อน เพราะคนทั่วไปก็สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงทำตาม
คำแนะนำของเครื่อง AED ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วยได้อัตโนมัติและช่วยกระตุ้นการทำงานของ
หัวใจได้อย่างทันท่วงที
วิธีการใช้งานเครื่อง AED
การใช้งานเครื่อง AED เพื่อช่ว ยชีวิตผู้ป่วยที่มีภ าวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนั้นไม่ยุ่งยาก เมื่อเจอ
สถานการณ์ ฉ ุ ก เฉิ น ให้ ท ำตาม
3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 เปิดสวิตช์เครื่อง AED
และทำตามคำแนะนำจากเครื่อง
ขั ้ น ตอนที ่ 2 ติ ด แผ่ น แพดบน
หน้าอกของผู้ป่วย
ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่มกระตุ้น ที่ มี ไ ฟ
กระพริบสีส้มเพื่อปล่อย
กระแสไฟฟ้ากระตุกหัวใจผู้ป่วย
12. ขั้นตอนการทำ ซีพีอาร์ (CPR) หรือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
การซีพีอาร์ (CPR) คือ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ป่วย ด้วยการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดที่หยุด
ทำงานไปให้กลับมาทำงานอีกครั้ง การซีพีอาร์ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ ผู้ที่มีปัญหาโรคหัวใจแบบ
เฉียบพลัน หรือผู้ที่เกิดภาวะขาดออกซิเจนเป็นเวลานานจนต้องรีบยื้อชีวิตอย่างเร่งด่วน
ขั้นตอนการทำซีพีอาร์CPRร่วมกับการใช้เครื่องเออีดีAED
1. เมื่อพบคนหมดสติ ให้ตรวจดูความปลอดภัยก่อนเข้าไปช่วยเหลือ
2. ประเมินสถานการณ์ของผู้ป่วย โดยการเรียกเสียงดัง และตบไหล่ทั้งสองข้าง
3. หากผู้ป่วยไม่ตอบสนอง โทรขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669
4. ตรวจสอบว่า ผู้ป่วยหายใจหรือไม่ หากไม่หายใจ ให้เริ่มทำซีพีอาร์ทันที
5. ให้ผู้ช่วยเหลือไปนำเครื่องเออีดีมา ระหว่างนั้นเคลียร์พื้นที่ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ปรับตำแหน่งคอของ
6. ผู้ป่วยให้หายใจได้สะดวกขึ้น และเริ่มทำซีพีอาร์
การทำซีพีอาร์ CPR
1. เริ่มจากหาตำแหน่งกึ่งกลางของหน้าอกและราวนม วางส้นมือลงไปที่ตำแหน่งกึ่งกลางนั้น นำมืออีกข้าง
มาประกบ แขนตึง หลังตรง ตั้งฉากกับทรวงอก 90 องศา และโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
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2. กดหน้าอกลึกประมาณ 5 เซนติเมตรด้วยแรงจากน้ำหนักตัว ในอัตราความเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที
ใช้นิ้วปิดจมูกและเป่าลมหายใจเข้าไป 2 ลมหายใจ หลังจากนั้นให้กดหน้าอกต่อ
3. เมื ่ อ เครื ่ อ งเออี ด ี ม าถึ ง ให้ เ ปิ ด เครื ่ อ ง
และปฏิบัติตามคำสั่งเสียง
4. ถอดเสื้อผู้ป่วยออก เช็ดผิวหนังบริเวณหน้าอก
ให้แห้ง และติดแผ่นอิเล็กโทรด (เครื่องสั่งว่า ห้ามแตะ
ต้องผู้ป่วยขณะทำการวิเคราะห์)
5. หากเครื่องแนะนำให้รักษาด้วยการช็อกไฟฟ้า
หัวใจ ให้ทุกคนถอยห่างจากผู้ป่วย และกดปุ่มช็อกไฟฟ้า
หากไม่สั่งให้ช็อกไฟฟ้าหัวใจ ให้ทำซีพีอาร์ต่อไป
6. หลั ง จากกดปุ ่ ม ช็ อ กไฟฟ้ า เครื ่ อ งจะสั ่ งว่า
“ผู้ป ่ว ยได้ร ับ การช็อก ให้เริ่มซีพีอาร์” ให้กดหน้า อก
ตามเสียงจังหวะเครื่อง
7. ทำซีพีอาร์สลับกับช็อกไฟฟ้าหัวใจจนกว่าทีม
ช่วยเหลือจะมาถึง
8. ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยให้ ก ั บ ที ม กู ้ ช ี พ เพื ่ อ นำส่ ง
โรงพยาบาล
ขอบคุณความรู้จาก
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
แสงหล้า พลนอก ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
http://www.doctor.or.th/default.asp
http://www.nurse.nu.ac.th/cai/index.html
http://scout.bmk.in.th/payaban/payaban.htm
https://www.honestdocs.co/10-ways-to-save-lives-using-cpr
https://www.alsok.co.th/th/service/automated-external-defribrivator/
-------------------------------------------------
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการมัคคุเทศก์
ให้ ผ ู ้ เ ข้ า รั บ การฝึก อบรมศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ ใ นหน่ ว ยการเรีย นรู ้ ท ี่ 9 นี ้ และเมื ่ อ ศึ ก ษาจบ ผู ้ เ ข้ า รับ
การฝึกอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ความสำคัญ บทบาทหน้าที่ การเทคโนโลยีที่นำมาใช้ใน
งานการท่องเที่ยวและผลกระทบที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
เนื้อหาวิชา
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ
เช่น อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ
เทคโนโลยี เป็นการประยุกต์ นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางปฏิบัติแก่มวล
มนุษย์กล่าวคือเทคโนโลยีเป็น การนำเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด ส่วนที่เป็นข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี กับวิทยาศาสตร์ คือเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางเศรษฐกิจเป็นสินค้ามีการซื้อขาย ส่วนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นสมบัติส่วนรวมของ ชาวโลกมีการเผยแพร่
โดยไม่มีการซื้อขายแต่อย่างใดกล่าวโดยสรุปคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นโดยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็น
ฐานรองรับ
ลักษณะของเทคโนโลยี สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
1. เทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะของกระบวนการ (Process) เป็ น การใช้ อ ย่ า งเป็ น ระบบของวิ ธ ี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์หรือความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมไว้ เพื่อนำไปสู่ผลในทางปฏิบัติ โดยเชื่อว่าเป็นกระบวนการ
ที่เชื่อถือได้และนำไปสู่การแก้ปัญหาต่าง ๆ
2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (Product) หมายถึง วัส ดุและอุปกรณ์ที่เ ป็นผลมาจากการใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยี
3. เทคโนโลยี ใ นลั ก ษณะผสมของกระบวนการและผลผลิ ต (Process and Product) เช่ น ระบบ
คอมพิวเตอร์ซึ่งมีการทำงานเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องกับโปรแกรม เทคโนโลยีชีวภาพ
การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานในสาขาใดสาขาหนึ่งนั้นเทคโนโลยี มีความสำคัญ 3 ประการ คือ
1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและ
รวดเร็ว
2. ประสิทธิผล (Productivity) เกิดผลผลิตเต็มที่ ได้ประสิทธิผลสูงสุด
3. ประหยัด (Economy) ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก
ความสำคัญของเทคโนโลยี
1. เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์
2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ
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ในช่วงสองทศวรรษที่ ผ่านมา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ได้มีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถสร้าง
นวัตกรรม (Innovation) ซึงก็คือ การเรียนรู้ การผลิตและ การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ให้เกิดผลทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีทำให้สังคมโลกทีเ รียบง่าย กลายเป็นสังคมที่มี
การดำรงชีวิตที สลับซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน หรือกระแสโลกาภิวัตน์ ทีเข้ามาสู่ทุก
ประเทศอย่าง รวดเร็ว จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นการผสมผสาน 4 ศาสตร์ เข้าด้วยกัน
ได้ แ ก่ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โทรคมนาคม และข่ า วสาร (Electronics , Computer ,Telecommunication and
Information หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ECTI ) ทำให้สังคมโลกสามารถสื่อสารกันได้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างรวดเร็ว สามารถ
รับรู้ข่าวสาร ความเคลื่ อนไหวต่าง ๆ ได้พร้อมกัน สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจได้ทุกขณะเวลา การลงทุน
ค้าขาย และธุรกรรมการเงินทได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเทคโนโลยี กำลังทำให้โลกใบนี้ “เล็กลง” ทุกขณะ
ประโยชน์ของเทคโนโลยี
๑. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แถมยังช่วยพัฒนาระบบอารายธรรมโดยทางอ้อมอีกด้วยเรื่องราว
จากการเริ่มต้นเทคโนโลยี ยาวนานจนบัดนี้ทำให้มนุษย์เราแทบไม่สามารถแยกจากเทคโนโลยีไปได้แล้ว
๒. ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น
๓. ช่วยให้เราทันสมัย
๔. ช่วยประหยัดเวลา
๕. ช่วยในการทำงาน
บทบาทหน้าที่ของเทคโนโลยี
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย
ต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีทำให้การ
สร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่ อตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ
เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟัง
ข่าวสารกันได้ตลอดเวลา
ความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการมัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์เป็นอาชีพหรือธุรกิจหนึ่งที่อยู่ในสายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงหนีไม่พื้นกับความเกี่ยวข้อง
กันของเทคโนโลยี ซึ่งมีความสำคัญดังนี้
1. ข้อมูลข่าวสารถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในการท่องเที่ยวทั้งตัวนักท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์
2. การวางแผน และเป็นตัวเลือก รวมทั้งต้องการข้อมูลที่เป็นรายละเอียด ระหว่างการเดินทาง เพื่อเป็น
แนวทางในการท่องเที่ยว
3. การจัดการเรื่องที่พัก การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ (New Media) แทนที่สื่อเก่า (Traditional Media) เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนในธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยการนำ Social Media , Cloud Technology
5. การวิจัย แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว จะหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจที่จะซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยว
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่

คู่มือลูกเสือมัคคุเทศก์ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2562

40
การที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเจริญเติบโตได้นั้น หน่วยงานต้องมีความสามารถในการประยุกต์เอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในโครงสร้างของการบริหารงานและการติดต่อสื่อสารที่ทำให้การดำเนินกิจกรรมใน
หน่วยงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ความต้องการของผู้รับบริการด้านการท่องเที่ยวก็เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ส่งผลให้เห็นว่าแนวโน้มในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวจะเป็นไปในทิศทางใด
เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในงานการท่องเที่ยว
1. Mobile Device
ในโลกของเราทุกวันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรามากมาย ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงทางเพราะในโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มีโปรแกรม GPS บอกทางเราได้ และ
ถ้าพูดถึงความสำคัญของมือถือกับการท่องเที่ยวสมาร์ทโฟนทำให้การเดิน ทางไปเที่ยวนั้น แตกต่างไปจากเมื่อก่อน
มากมาย แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถ เช็คราคา, ซื้อ/จองตั๋วเครื่องบิน แถมยังใช้เช็คอินหรือใช้เป็นตั๋วโดยสาร
เพื่อขึ้นเครื่องบินได้ เรียกได้ว่ามีมือถือเครื่องเดียวก็พาเราเดินทางไปได้รอบโลกเลย
2. Search Engine
ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน ก็แสนง่ายดายเพียงแค่กดค้นหาข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต มีรูปภาพให้เราดูหรือแม้แต่อยากทราบประสบการณ์จากคนที่เคยไปเที่ยวที่นั่นมาก่อนเราก็สามารถ
เข้าไปอ่านได้ การเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยว ที่กิน ที่เล่น ที่พักอาศั ย โรงแรมจองตั๋วคอนเสริต์ สั่งพิชซ่า ซื้อ
หนังสือ ฯลฯ ทุกอย่างสามารถทำได้อย่างง่ายดายในโลกปัจจุบัน
3. Social Media
ปฏิเสธไม่ได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงแทบจะอันดับต้น ๆ ใน
บรรดาธุรกิจทั้งหมด ไม่ต้องไปดูที่ไหนไกล ยกตัวอย่างในประเทศไทยของเรานี่ก็ได้ เนื่องด้วยอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทำเงินให้ประเทศได้ปีละหลายสิบล้านดังนั้นผู้ประกอบการที่สามารถหาจุดเด่นของตัวเองเจอก่อนก็ย่อม
ที่จะนำหน้าคู่แข่งไปก่อนเป็นธรรมดา แต่ผู้ประกอบการรายย่อยอาจมองว่าตัวเองไม่ มีกำลังพอที่จะไปสู้กับยักษ์
ใหญ่ในวงการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมระดับ 5 - 6 ดาว ได้ ในอดีตการที่ปลาตัวเล็กจะสู้กับปลาตัวใหญ่ในในแม่น้ำที่
เชี่ยวกรากอาจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ในปัจจุบันที่ social media เข้ามามีบทบาททางการตลาดมากขึ้น แถมยัง
ช่วยเชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการรอยย่อยจะผงาดขึ้นมาอยู่แถวหน้าก็คงไม่ใช่เรื่อง
ยากอีกต่อไป ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายย่อยเรียนรู้ที่จะพัฒนาแคมเปญทางการตลาดโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์
มาช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของตนเอง ก็จะทำให้บรรลุจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ตนเองตั้งไว้ได้ไม่ยาก
4. Application
ไม่ว่าจะไปเที่ยวไหน โทรศัพท์มือถือก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พกติดตัวไปด้วยเสมอ และมันคงจะดีถ้ามีตัว
ช่วยมาทำให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้น Application จึงเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน
ด้านต่าง ๆ ดังนั้น Application ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จึงมีเกิดขึ้นมามาย ดังนี้
4.1 แอพพลิเคชั่น การจอง เช่น ตั๋วเครื่องบิน Expedia, Skyscanner /
โรงแรม Booking.com, Agoda / รถเช่า Kayak, Drivehub ฯลฯ
4.2 แอพพลิเคชั่น แผนที่ เช่น Google Map, Our itinerary viewer
4.3 แอพพลิเคชั่น แปลงสกุลเงิน เช่น Xe currency, My Currency
4.4 แอพพลิเคชั่น ตรวจสอบสภาพอากาศ เช่น The Weather Channel, Weather Timeline
4.5 แอพพลิเคชั่น ภาษา เช่น Google translate, Dictionary
4.6 แอพพลิเคชั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว เช่น Around Me, Foursquare
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ผลกระทบด้านบวกของเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
1. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้
ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น
2. เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิ ดการ
กระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอกาสการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการ
สอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่จะใช้ระบบการ
รักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร
3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และ
เครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัด
การศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการ
แก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน โรงเรียนมากขึ้น
4. เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติห ลายอย่างจำเป็นต้องใช้
สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ำใน
แม่น้ำต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่า โทรมาตร เป็นต้น
5. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธ
ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่
มีคอมพิวเตอร์ ควบคุมการทำงาน
6. การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
จำเป็น ต้องหาวิธีการ ในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก มีการใช้ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ซื้อสินค้าได้
สะดวกขึ้น
7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชี วิตประจำวัน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญ
มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลัง
สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
ผลระทบด้านลบของเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
1. ก่อให้เกิดความเครียดในสังคมมากขึ้น เนื่องจากมนุษย์ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เคยทำอะไรแบบใด
มักจะชอบทำแบบนั้น ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปเปลี่ยนแปลง บุคคลที่รับการ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ จึงเกิดความวิตกกังวล จนกลาย เป็นความเครียด กลัวว่าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะทำให้คนตกงาน เพราะสิ่งเหล่านี้จะเข้ามาทดแทนมนุษย์
2. ก่อให้เกิดการรับวัฒนธรรม หรือการแลกเปลี่ยนวัฒนรรมของคนในสังคมโลก ทำให้พฤติกรรมที่
แสดงออกด้านการแต่งกาย และการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป การมอมเมาเยาวชนในรูปของเกมส์ อิเล็กทรอนิกส์
ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเยาวชน เกิดการกลืนวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
สังคมนั้น
3. ก่อให้เกิดผลด้านศีลธรรม บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่
จึงควรเรีย นรู้ และเข้าใจเกี่ย วกับ เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
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4. การมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการสื่อสารและการทำงาน แต่ในอีกด้านหนึ่งการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคมที่มีการพบปะสังสรรค์กันจะ
น้อยลง ผู้คนมักอยู่แต่ที่บ้านหรือที่ทำงานของตนเองมากขึ้น
5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลโดยการเพยแพร่ข้อมูลหรือรูปภาพต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูล
บางอย่างอาจไม่เป็นความจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่สาธารณะชน ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล
โดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นนี้ ต้องมีกฎหมายออกมาคุ้มครองเพื่อให้นำข้อมูล
ต่าง ๆ มาใช้ในทางที่ถูกต้อง
6. เกิดช่องว่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับการลงทุน ผู้ใช้จึงเป็นชนชั้นในอีก
ระดับหนึ่งของสังคม ในขณะที่ชนชั้นระดับรองลงมามีจำนวนมากกลับไม่มีโอกาสใช้และผู้ยากจนก็ไม่มีโอกาสรู้จัก
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. อาชญากรรมบนเครื อ ข่ า ย ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยีส ารสนเทศก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หาใหม่ขึ้น
เช่น ปัญหาอาชญากรรม ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมในรูปของการขโมยความลับ การขโมยข้อมูลสารสนเทศ
การให้บริการสารสนเทศที่มีการหลอกลวง รวมถึงการบ่อนทำลายข้อมูลและไวรัส
8. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ นับตั้งแต่คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการทำงาน การศึกษา บันเทิง
ฯลฯ การจ้องมอง คอมพิว เตอร์เป็น เวลานาน มีผ ลเสียต่อสายตา ซึ่งทำให้ส ายตาผิดปกติ มีอาการแสบตา
เวียนศรีษะ นอกจากนั้นยังมีผลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท
อ้างอิงจาก>>http://neung.kaengkhoi.ac.th/information1/techno_3_2.html<<
--------------------------------------------------------

คู่มือลูกเสือมัคคุเทศก์ : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 2562
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของลูกเสือมัคคุเทศก์
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาองค์ความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 นี้ และเมื่อศึกษาจบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานมัคคุเทศก์ กระบวนการ และขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
และแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์
ปัญหาในงานมัคคุเทศก์
ลูกเสือมัคคุเทศก์ที่แก้ไขปัญหาเก่งมักจะประสบความสำเร็จได้รวดเร็ว และตรงกันข้ามถ้าลูกเสือมัคคุเทศก์
แก้ไขปัญหาไม่เป็นก็มักประสบความล้มเหลว ซ้ำร้ายถ้าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดก็อาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่ได้ การฝึกฝนเพื่อ
เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาอาจทำได้โดยการทำงานหาประสบการณ์บ่อย ๆ ฝึกให้คุ้นเคยและยอมรับการถูกติเตียนอย่าง
เต็มใจ ควรหาโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน จากเพื่อนร่วมอาชีพที่ประสบความสำเร็จก็
เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้มัคคุเทศก์ได้เรียนรู้คิดและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
องค์ประกอบในการแก้ไขปัญหาของลูกเสือมัคคุเทศก์ การปฏิบัติงานในหน้าที่ทุกครั้ง อาจมีปัญหาให้แก้ไข
เสมอ เพราะงานมัคคุเทศก์นั้นเป็นงานที่เกี่ยวกับ “คน” คงไม่มีอะไรยากไปกว่าการมีปัญหากับการดูแลเอาใจใส่คน
ลูกเสือมัคคุเทศก์จึงต้องอยู่กับปัญหาและการแก้ปัญหาตลอดเวลา ในการแก้ไขปัญหาของลูกเสือมัคคุเทศก์จะต้อง
อาศัยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1) ผู้ตัดสินใจ (ลูกเสือมัคคุเทศก์)
2) ตัวแปรควบคุมได้ (ปัญหาที่อาจทำการควบคุมไว้ได้ล่วงหน้า)
3) ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ (ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าควบคุมได้ยาก)
กล่าวคือ
1. ผู้ตัดสินใจหรือ ลูกเสือ มัคคุเ ทศก์ จะเป็นผู้ที่จะผจญกับการแก้ไขปัญหา ภาระหน้าที่ที่สำคัญที่ส ุด ใน
การปฏิบ ัติงานของลูกเสื อ มั คคุเทศก์ค ื อความสามารถที่จ ะปฏิบ ัติง านได้ อย่างราบรื ่น เป็นที่พอใจของทุ ก ฝ่ า ย
การตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นเป็นหน้าที่หลักของลูกเสือมัคคุเทศก์ๆต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ ที่สำคัญตัว ลูกเสือ
มัคคุเทศก์เองจะต้องไม่เป็นผู้ก่อปัญหาเสียเอง โดยลูกเสือมัคคุเทศก์ควรมีการตรวจสอบ มีการเตรียมงานให้พร้อมไว้
ล่วงหน้าก่อนปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
2.ตัวแปรควบคุมได้ คือ ตัวแปรที่ลูกเสือมัคคุเทศก์สามารถควบคุม และปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ เช่น
2.1 พาหนะเดินทาง ควรยืนยันวันเวลาออกเดินทาง เลือกพาหนะที่มีความพร้อม เลือกพนักงาน
ขับรถที่รู้งานมีมนุษย์สัมพันธ์
2.2 เส้นทางเดินทาง ควรตรวจสอบเส้นทางเดินทางให้เข้าใจชัดเจนโดยร่มตัดสินใจกับคนขับรถ
2.3 กำหนดการเดินทางและข้อมูลนักท่องเที่ยว ศึกษาและหาข้อมูล เตรียมความพร้อมในการให้
ข้อมูล ซักซ้อมการพูดของตน
2.4 สถานที่พักควรตรวจสอบยืนยันการจอง การวางเงินมัดจำ เตรียมใบเสร็จมัดจำ ยืนยันจำนวน
ห้องที่จะใช้ แจ้งเวลาเข้าถึงล่วงหน้า
2.5 อาหาร ต้องยืน ยัน การจอง รายการอาหารกับทางร้าน สถานที่ตั้งของร้าน การจัดที่นั่งให้
นักท่องเที่ยว
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2.6 เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการหรือนักท่องเที่ยว ศึกษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ เพื่อการ
บริการอย่างรู้ใจและประทับใจ ฯลฯ
3. ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ คือตัวแปรที่ลูกเสือมัคคุเทศก์ไม่สามารถควบคุมไว้ก่อนล่วงหน้าได้ ตัวแปรนี้จะมี
อิทธิพลต่อความสำเร็จ ของงานได้มาก การควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหากับตัว แปรที่ควบคุมไม่ได้นี้จะต้องอาศัย
ประสบการณ์ของลูกเสือมัคคุเทศก์เป็นสำคัญ ลูกเสือมัคคุเทศก์ที่เคยผ่านการแก้ไขปัญหามามากจะเห็นช่องทางแก้ไข
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างตัวแปรที่อาจควบคุมไม่ได้ เช่น อาจมีฝนตก หมอกลงจัดทำให้ก ารเดินทาง
ท่องเที่ยวไม่สะดวกหรือปัญหาจากอุบัติเหตุปัญหาจากเครื่องบิน Delay เป็นต้น
คุณสมบัติของลูกเสือมัคคุเทศก์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีดังนี้
1 มีสติสัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่ทุกขณะว่ากำลังทำอะไรอยู่ สามารถควบคุมอารมณ์ ไม่ตื่นตระหนกแก้ปัญหาได้
อย่างไม่วู่วาม
2. มีความคิดที่เป็นระบบ ลำดับชั้นในการแก้ปัญหา มีความเป็นไปได้
3 มีลักษณะรอบรู้ในปัญหา มีความลึกซึ้งเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหา ไม่มองปัญหาอย่างผิว เผินและสามารถ
หาทางออกในการแก้ไขปัญหาได้ในหลาย ๆ แนวทาง
4. เป็นผู้ต้องการความสำเร็จ มีกำลังใจที่จะเผชิญกับปัญหาอย่างถึงที่สุด
5. มีความเข้าอกเข้าใจ มองโลกในแง่ดี เข้าใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาศัยหลักการดังนี้
1. ระบุปัญหา เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ให้ทำความกระจ่างว่าปัญหานั้นคืออะไร ปัญหาบางอย่างมีการพัวพันจน
แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร เนื่องจากลูกเสือมัคคุเทศก์ยังไม่รู้จักแยกแยะปัญหาที่แท้จริงออกมาให้เด่นชัด หากลูกเสือ
มัคคุเทศก์ไม่ทราบจุดที่เป็นต้นเหตุก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะไม่ทราบว่าจะแก้ตรงไหน การไม่ทราบสาเหตุที่แน่
ชัดจะทำให้การแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตต้องใช้เงินจำนวนมากในการแก้ไข สุดท้ายก็
จะสูญเสียเงินไปโดยแก้ไขอะไรไม่ได้เลย ขั้นตอนระบุปัญหาจึงเป็นขั้นตอนแรก และเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ไข
ปัญหา
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหา (องค์ประกอบของปัญหา) เมื่อทราบตัวปัญหาอย่างแน่ชั ดแล้ ว
ขั้นตอนต่อไปก็ต้องรวบรวมสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้ได้มาก ๆ และตรงความเป็นจริงที่สุด
เมื่อได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวปัญหามามาก ตัวปัญหาก็ จะเด่นชัดมากขึ้นกว่าเดิม ปัญหาหาไหนเป็นปัญหาหลักที่ควร
แก้ไขก่อน ปัญหาไหนเป็นปัญหารอง ต้องแยกให้ออก
3. วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง การทราบต้นเหตุและรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดแจ้งทำให้
มองเห็นช่องทางในการแก้ไขปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาอาจมีได้หลายวิธี ลูกเสือมัคคุเทศก์ควรนำวิธีต่าง ๆ มาวิเคราะห์ข้อดี
ข้อเสีย และหาหนทางที่เป็นไปได้แล้วจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดเรียงลำดับไว้
4. วางแผนแก้ปัญหา เมื่อเลือกวิธีแก้ปัญหาแล้ว ก็เริ่มต้นวางแผน กำหนดขั้นตอน จัดลำดับความสำคัญของ
ปัญหาในการดำเนินการแก้ไข ซึ่งการวางแผนก็คือการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไร และควรคำนึงถึงสิ่งสำคัญ
ต่อไปนี้ด้วย
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4.1 อะไรควรจะทำ เป้าหมายคืออะไร (ปัญหาคืออะไร)
4.2 ใครเป็นผู้มีความสามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมายได้มากที่สุด ใครตัด สินใจแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด ซึ่ง
บางครั้งอาจไม่ใช่มัคคุเทศก์ก็ได้
4.3 จะทำได้อย่างไร กำหนดกระบวนการวิธีการที่จะปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย (เลือกวิธีแก้ไขปัญหา)
4.4 จะทำเมื่อไร กำหนดระยะเวลาที่ควรทำให้เสร็จ (ขั้นตอนการแก้ปัญหา) การวางแผนแก้ปัญหา ต้อง
วางขั้นตอนต่าง ๆ ไว้อย่างรัดกุม และควรต้อมีแผนรองเผื่อไว้ด้วย เช่น ในกรณีที่เกิดความขัดข้องไม่
สามารถทำตามแผนหลักได้ ก็ใช้แผนรองแทน เพื่อไม่ต้องเสียเวลาคิดแผนใหม่ โดยการวางแผนแก้ไข
ปัญหา ควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้ คือ
- ใช้เวลาให้น้อยที่สุด
- ให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด
- อยู่ในวิสัยที่จะทำได้มากที่สุด
- ปลอดภัยมากที่สุด
- มีผลกระทบที่จะตามมาน้อยที่สุด
- มีความเข้าใจอันดี ระหว่างผู้ประสบปัญหากับผู้แก้ปัญหาและผู้เกี่ยวข้อง
5 ลงมือปฏิบัติตามแผนแต่ละขั้นตอนเมื่อพร้อมทุกอย่างแล้ว ในการปฏิบัติจะต้องคำนึงถึงการตรวจสอบผลที่
ได้ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขและเปลี่ยนแผนได้ทันทีถ้าหากมีความขัดข้องหรือยังมีปัญหาอยู่อีก
อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาของงานลูกเสือมัคคุเทศก์ มักเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้
1. ตัดสินใจก่อนรู้ข้อเท็จจริงของปัญหา ขาดความเข้าใจว่าปัญหาคืออะไร
2. ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ มีจิตใจที่ตึงเครียดตื่นกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จหรือถูกตำหนิ
3. ขาดข้อมูลที่เป็นจริง ทำงานไม่รอบคอบ ทำให้แก้ปัญหาไม่ตรงจุด
4. มีสภาพลังเล กลัวความผิดพลาดทำให้ตัดสินใจไม่ทันการณ์
5. ขาดกำลังใจในการแก้ปัญหา หรือเหนื่อยล้าจากการทำงานจนทำให้มองไม่เห็นความสำคัญของปัญหา
6. ยึดติดในประสบการณ์ที่ผ่านมา หรือมีแนวทางแก้ไขวิธีเดียว ไม่เปิดใจรับวิธีการใหม่หรือแนวคิดการแก้ไข
ปัญหาของผู้อื่นหรือเพื่อนร่วมงาน
7. สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างไม่คาดคิดมาก่อน หรือมีปัจจัยสอดแทรกที่ทำให้ปัญหาแก้ไม่จบหรือ
ลุกลามมากขึ้น
------------------------------------------------------

